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       สวนที่ 1 
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 

 
๑ .ดานกายภาพ 
1.1 ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตำบล และอาณาเขต 
           ๑. หมูท่ี  ๑    ชุมชนปะอาว 
           ๒. หมูท่ี  ๒    ชุมชนบุเจก 
           ๓. หมูท่ี  ๓    ชุมชนทะเม็งตรัย 
           ๔. หมูท่ี  ๕    ชุมชนอังกัญ 
           ๕. หมูท่ี  ๘    ชุมชนโคกมะกะ 
           ๖. หมูท่ี  ๑๖   ชุมชนหนองก็วล  
           ๗. หมูท่ี  ๑๗   ชุมชนครองธรรม  
           ๘. หมู      ๗    บานสัมพันธ       ตำบลกังแอน      บางสวน  
           ๙. หมู      ๕    บานตามอน       ตำบลบานพลวง   บางสวน   
 สำนักงานเทศบาลตำบลกังแอน 

เทศบาลตำบลกังแอน เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลมาเปนเทศบาลตำบล   เมื่อวันที่  ๒๕    
พฤษภาคม   ๒๕๔๒  ตั้งอยูเลขที่ 99  หมูที่ 1  ตำบลกังแอน   อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร  มีพ้ืนที่
ประมาณ   ๔.๐๐   ตารางกิโลเมตร 

หมายเลขโทรศัพท  0-4455-1448   โทรสาร  0-4455-1256  

  ๑.1.2  อาณาเขต 

ทิศเหนือ       ติดกับ  องคการบริหารสวนตำบลกังแอน  
ทิศตะวันออก ติดกับ  องคการบริหารสวนตำบลกังแอน  
ทิศตะวันตก ติดกับ  องคการบริหารสวนตำบลกังแอน  
ทิศใต  ติดกับ  องคการบริหารสวนตำบลบานพลวง 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตำบลกังแอนเปนที่ราบลุม  ตั้งอยูภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 
เปนท่ีพื้นที่สำหรับท่ีอยูอาศัย 60 %   เปนพ้ืนที่สำหรับการเกษตร  30% มีพ้ืนที่สวนอ่ืน ๆ 5%   
 
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
 ลักษณะภูมิอากาศเปนแบบรอนชื้น  อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล ซึ่งมีสามฤดู 

ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศรอนและแหงแลง  แต
บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรง  อากาศรอน จะมีอุณหภูมิระหวาง 
๓๕ –40 องศาเซลเซียส  รอนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในชวงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แตอาจเกิด“ชวง
ฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาหหรือบางปอาจเกิดข้ึนรุนแรงและมีฝนนอยนานนับเดือน ในเดือน
กรกฎาคม  แตในเขตเทศบาลไมเคยเกิดอุทกภัยรุนแรง   มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  ๙๐๐  มิลลิเมตร    

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ในชวงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑-๒ 
สัปดาห เปนชวงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเปนฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไมแนนอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมี
ฝนฟาคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด  ประมาณ  ๑๕  องศา     



 ๔

 
 

1.4 ลักษณะของดิน 
ลักษณะทั่วไปเปนดินรวนปนทราย  เหมาะแกการปลูกพื้นบางประเภท   

1.5 ลักษณะของแหลงน้ำ   
ในเขตเทศบาลฯ  มีแหลงนำ้  ดังนี้  

 1. อางเก็บน้ำสุวรรณภา  
 2. หนองโดนโจด  
 3. หนองปะอาว  
 4. หนองกังแอน  
 5. หนองมะกะ  
2. ดานการเมืองการปกครอง  

2.1 โครงสรางและอำนาจหนาที่ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
โครงสรางการบริหารงานของเทศบาลตำบลกังแอน 

นายกเทศมนตรี 

 

รองนายกเทศมนตรี      รองนายกเทศมนตรี 

 
ปลัดเทศบาล 

 

สำนักปลัดเทศบาล   กองคลัง   กองชาง   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   กองการศึกษา   กองการประปา 

คณะผูบริหารของเทศบาลตำบลกังแอน    ประกอบดวย 
-   นายกเทศมนตรีตำบลกังแอน 
- รองนายกเทศมนตรีฝายโยธา 
- รองนายกเทศมนตรีฝายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
- ที่ปรึกษานายกเทศมนตรฯี 
- เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 

     พนักงานลูกจางและพนักงานจางของเทศบาลตำบลกังแอน  มีจำนวนทั้งสิ้น  73   คน  แยกเปน 
- พนักงานเทศบาลสามัญ  มีจำนวน 30 คน  
- ลูกจางประจำ  มีจำนวน 7 คน (ถายโอน 1  คน) 
- พนักงานจางตามภารกิจ  มีจำนวน 17 คน 
-  พนักงานจางทั่วไป   มีจำนวน 19 คน 

 
2.2 การบริหาร 
ระบบการบริหารงานของเทศบาลตำบลกังแอน  ประกอบดวยองคกร  ดังนี้ 

 ๑.๑. ฝายนิติบัญญัติ หรอืสภาเทศบาล ประกอบดวย สมาชิกสภาเทศบาลที่ราษฎรเลือกตั้ง
จำนวน ๑๒ คนอยูในตำแหนงคราวละ  ๔  ป 
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 ๑.๒ ฝายบริหาร หรือคณะผูบริหาร ประกอบดวย นายกเทศมนตรี ๑ คน และ                รอง
นายกเทศมนตรี  ๒   คน 

คณะผูบริหารมีอำนาจหนาที่ควบคุม รับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลตามกฎหมาย
โดยมีนายกเทศมนตรีเปนหัวหนา 

การเลือกตั้ง 
 เทศบาลแบงเขตการเลือกตั้งเปน 2 เขตการเลือกตั้ง  มีสมาชิกสภาเทศบาลเขตละ 6 คน ดังนี้ 
เขตที่ 1 ไดแก ชุมชนปะอาว ชุมชนบุเจก ชุมชนครองธรรม 
เขตที่ 2 ไดแก ชุมชนทะเม็งตรัย  ชุมชนอังกัญ  ชุมชนโคกมะกะ ชุมชนหนองก็วล 
 

3 .ดานประชากร 

หมูที่ ชุมชน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 

๑ ชุมชนปะอาว 396 454 850 511 

๒ ชุมชนบุเจก 541 588 1,129 1,049 

๓ ชุมชนทะเม็งตรัย 305 373 678 324 

๕ ชุมชนอังกัญ 322 321 643 264 

๕ ตำบลบานพลวง
(บางสวน) 

4 2 6 10 

๗ บานสัมพันธ 
(บางสวน) 

18 19 37 21 

๘ ชุมชนโคกมะกะ 609 710 1,319 617 

๑๖ ชุมชนหนองก็วล 221 249 470 266 

๑๗ ชุมชนครองธรรม 316 315 631 273 

0 ทะเบียนบานกลาง 177 153 330 3 

 รวม 2,905 3,182 6,087 3,328 

 ที่มา ตามทะเบียนราษฎร  ณ   เดือนมิถุนายน พ.ศ.  2562 

การวิเคราะหขอมูลประชากรเทศบาลตำบลกังแอน 

 ประชากรในเขตเทศบาลตำบลกังแอน  ณ   เดือนมิถุนายน  2562    ที่มาจากขอมูลทะเบียนราษฎร    
มีจำนวน  ๖,087  คน   เปนชาย  2,905   คน    เปนหญิง  ๓,182    คน    จากการจำแนกขอมูลดังกลาวได
แบงชวงประชากรเปน  ๔   ชวงอายุ      ดังนี้ 
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ชวงอายุ ชาย หญิง รวม 

ต่ำกวา ๑๘  ป 664 667 1,331 

๑๘-๖๐ ป 1,776 1,922 3,698 

มากกวา ๖๐ ป 447 591 1,038 

รวม 2,887 3,180 6,067 

4. สภาพสังคม 

4.1  การศึกษา 
ในเขตเทศบาล  มีสถานการศึกษาตางๆ  ประกอบดวย 

๑. โรงเรียนระดบัประถมศึกษา  
๑.๑ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร     มี 

- นักเรียน 2,022 คน  
   ( ชาย 975 คน , หญิง  1,047  คน)    
- บุคลากรดานการศึกษา     ๖2 คน 

๑.๒ โรงเรียนปราสาท มี  
- นักเรียน   428 คน 
   ( ชาย 220  คน , หญิง  228  คน)    
- บุคลากรดานการศึกษา     20 คน 

๒. โรงเรียนระดบัมัธยมศึกษา  มีจำนวน     ๒  แหง     คือ 
๒.๑โรงเรยีนประสาทวิทยาคาร   สังกัด สำนักงานงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน   ม ี

- นักเรียน                                 2,919 คน   
- (ชาย ๑,016  คน, หญิง  ๑,903  คน) 
- บุคลากรดานการศึกษา ๑38 คน 
๒.๒ โรงเรียนวัดสุวรรณวิจิตรวิทยา  (โรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนา)  มี 
- นักเรียน                                     530       รปู/คน   
- (ชาย 229  รูป/ คน, หญิง   301   คน) 
- บุคลากรดานการศึกษา      ๒7   รูป/คน 

                           ๓. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน       จำนวน    2    แหง  
 -   ศูนยอบรมเด็กกอนวัยเรียนเทศบาลตำบลกังแอน  มีจำนวนเด็ก  ๑72   คน  ครู  ๑๒
      คน 
 -   โรงเรียนอนุบาลกมลนิตย     มีจำนวนเด็ก    ๖๐   คน คร ู   ๖   คน 
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4.2 การสาธารณสุข 
การบริการดานสาธารณสุขในเขตเทศบาลตำบลกังแอน  ประกอบดวย   

- โรงพยาบาลอำเภอปราสาท จำนวน ๑ แหง 
( บุคลากรทางการแพทย ประกอบดวย แพทย   ๑7  ทาน , ทันตแพทย   7    ทาน ,) 
เภสัชกร ๑3 ทาน   พยาบาลวิชาชีพ  ๑33  ทาน และพยาบาลเทคนิค  ๒  คน) 

- สำนกังานสาธารณสุขอำเภอปราสาท จำนวน ๑      แหง 
- คลินิก  จำนวน   9 แหง 
- รานขายยา  จำนวน  4 แหง 

๕  อันดับโรคของผูปวยใน  ที่เขารับการรักษาจากโรงพยาบาลมากที่สุด 
๑. โรคความดันโลหิตสูง 
๒. โรคไขหวัด 
๓. โรคหลอดลมอักเสบ 
๔. อาการอืดแนนทอง 
๕. ทารกตัวเหลืองหลังคลอด 

๕   อันดับโรคของผูปวยนอก ที่เขารับการรักษาจากโรงพยาบาลมากที่สุด  
๑. โรคความดันโลหิตสูง 
๒. โรคไขหวัด 
๓. โรคเบาหวาน 
๔.  อาการอืดแนนทอง 
๕.  หลอดลมอักเสบ 

 ๕ อันดับโรคท่ีตองเฝาระวังในเขตอำเภอปราสาท  ป ๒๕61 
๑. โรคอุจาระรวง 
๒. โรคปอดบวม 
๓. ไขหรอืไขไมทราบสาเหตุ 
๔. โรคตาแดง 
๕. โรคมือ เทา ปาก  

4.3  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑) สถิติการเกิดเพลิงไหมในรอบป   2561 

- ในเขตเทศบาล จำนวน  1      ครั้ง       
- นอกเขตเทศบาล จำนวน  4      ครั้ง 
- มูลคาความเสยีหาย จำนวน      6,800,000     บาท 

๒) การอำนวยการเก่ียวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและสวัสดิการของประชาชน 
การปองกันและระงับอัคคีภัยในชุมชนของเทศบาล  ไดจัดใหมีการสรางโรงเก็บรถยนตดับเพลิง

อยูสำนักงานเทศบาลฯ   ความสามารถในการใหบริการดานบรรเทาสาธารณภัย   มีดังน้ี 
- รถยนตดับเพลิง ๑ คนั (ขนาด ๑๐,๐๐๐  ลิตร) 
- รถยนตดับเพลิง ๒ คนั (ขนาด ๒,๐๐๐    ลิตร) 
- รถยนตบรรทุกน้ำ ๑ คนั (ขนาด ๑๐,๐๐๐  ลิตร) 
-    รถยนตบรรทุกน้ำ ๑ คัน (ขนาด ๖,๐๐๐    ลิตร) 
- เครื่องสูบน้ำ ๑ เครื่อง  
-    พนักงานดับเพลิง ๑1 คน 



 ๘

นอกจากนี้  เทศบาลฯ ยังไดจัดใหมีการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ซึ่งขณะนี้มี
สมาชิก อปพร. จำนวนท้ังสิ้น   ๑07    คน    

4.4  อาชญากรรม 
สถิติขอมูลคดีอาญาในปที่ผานมา  (ป ๒๕61) 

๑. คดีอุกฉกรรจและคดสีะเทือนขวัญ      4         คดี   
๒. คดีประทุษรายตอชีวิตและรางกาย     23         คดี 
๓. คดีประทุษรายตอทรัพย     25        คดี 
๔. คดีรัฐเปนผูเสียหาย                         269       คดี 
๕. คดีเปรียบเทียบปรับ (อาญา)         36,501  คดี 
๖. คดีเปรียบเทยีบปรับ (จราจร)    255       คดี 
๗.   คดีอ่ืน ๆ        23     คดี    

5.  ระบบบริการพ้ืนฐาน  

 5.1  การคมนาคม / ขนสง / การจราจร  
การคมนาคมที่สะดวกคือ ทางรถยนต โดยมีสถานีขนสงผูโดยสารอำเภอปราสาทใหบริการรถ

โดยสารเขาหยุดและจอดรับสงผูโดยสาร มีทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๔ (สายสุรินทร – ชองจอม) ซึ่งเปน
สายใหญ และมีความสำคัญในการขนสง นอกจากนี้ยังมีทางหลวงชนบทเปนถนนลูกรัง ถนนลาดยาง และถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กใชสัญจรไป – มา และขนสงผลผลิตเชื่อมระหวางชุมชน 
ถนนที่ใชในการสญัจรไป – มา ภายในเขตเทศบาลฯ ประกอบดวย 

 ๑.  ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง  จำนวน   ๑   สาย  สภาพของถนนเปน
ถนนลาดยางระยะทางประมาณ   ๒   กิโลเมตร 

 ๒. ถนนในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลกังแอน จำนวน ๖๓ สาย รวมระยะทาง       
๒๑,๗๔๘.๘๐    เมตร   ดังนี้  

-   ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  66    สาย      ระยะทางรวม   19,884.8      เมตร 
-   ถนนผิวจราจรหินคลุก     ๑๒   สาย      ระยะทางรวม        2,982         เมตร 

                        -     ถนนผิวจราจรดิน             3   สาย      ระยะทางรวม        388           เมตร 
 -   ถนนลาดยาง                  -    สาย       ระยะทาง          -           เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๙

ขอมูลถนนภายในเขตเทศบาล 
 

 
ที่ 

 
ชื่อถนน 

ขนาดถนน สภาพการใชงานในปจจุบัน 
 
กวาง 
(ม.)  

 
ยาว 
(ม.) 

 
คสล 

 

 
หินคลุก-
ลูกรัง 

      
   ถนนดิน 

 
ลาด
ยาง 

 
หมาย
เหตุ 

๑ ซอยปยไพร ๔ 68 /     
๒ ซอยตาเอียง ๕ ๑๖๕ /     
๓ ซอยกมลนิตย ๔ ๖๕   /   
๔ ซอยคงเกง ๔ ๓๓๐ /     
๕ ซอยบุญสวาง ๒.๕ ๗๔ /     
๖ ซอยสุขอุดม ๒ ๗๗  /    
๗ ซอยสาคเรศ ๔ ๑๓๐ /     
๘ ซอยศิริกลา ๕ ๓๙๐  /    
๙ ซอยเทพประธาน ๓ ๑๕๐  /    

๑๐ ซอยเฉลียวไว ๕ 68 /     
๑๑ ซอยประชาอุทิศ ๕ 50.5 /     
๑๒ ถนนสายสัมพันธ ๕ ๖๕๐  /    
๑๓ ถนนโคกมะกะพัฒนา ๕ ๖๐๐ /     
๑๔ ซอยธัญญรัตน ๒ ๗๕ /     
๑๕ ถนนนิสากร ๖ ๒๖๔ /     
๑๖ ถนนสุขาภิบาล ๑ ๖ ๘๗๕ /     
๑๗ ถนนธนไชย ๖ ๙๕๐ /     
๑๘ ถนนศรจีันทร ๕ ๒๖๕ /     
๑๙ ถนนสุขบท ๕ ๒๙๕ /     
๒๐ ถนนสุขาภิบาล ๓ ๖ ๔๔๐ /     
๒๑ ถนนสุขาภิบาล ๕ ๖ ๓๑๐ /     
๒๒ ถนนสุขาภิบาล ๗ ๖ ๒๖๕ /     
๒๓ ถนนสุขาภิบาล ๙ ๖ ๒๘๐ /     
๒๔ ถนนสายเมฆ ๕ ๓๕๕ /     
๒๕ ถนนประปาเกา ๖ ๑๘๐ /     
๒๖ ถนนหุตานนท ๖ ๑๘๕ /     
๒๗ ถนนมูลศาสตร ๖ ๑๘๕ /     
๒๘ ถนนนามวัฒน ๖ ๔๕๕ /     
๒๙ ถนนประชาราษฎร ๑ ๕ ๓๔๕ /     
๓๐ ถนนประชาราษฎร  ๒ ๖ ๓๔๕ /     
๓๑ ถนนสมนิยามรัฐ ๖ ๓๗๕ /     
๓๒ ถนนสุขาภิบาล ๑๑ ๖ ๑๙๕ /     
๓๓ ซอยปยราษฎร  ๑๗๕ /     



 ๑๐

๓๔ ถนนสุขาภิบาล ๑๓ ๕ ๕๑๐ /     
๓๕ ถนนเรียงทอง ๕ ๕๖๐ /     
๓๖ ซอยประสานมิตร ๕ ๒๔๕ /     
๓๗ ถนนสุขาภิบาล ๑๕ ๕ ๒๓๐ /     
๓๘ ถนนสุขาภิบาล  ๑๗ ๖ ๒๖๐ /     
๓๙ ถนนสุขาภิบาล ๑๙ ๖ ๒๙๐ /     
๔๐ ถนนสุขาภิบาล ๒๑ ๕ ๓๑๐ /     
๔๑ ถนนอุทัยสาง ๕ ๓๑๕ /     
๔๒ ถนนเกตุสิริ ๙ ๑๔๗๐ /     
๔๓ ถนนไชยเชษฐ ๖ ๑๔๓๕ /     
๔๔ ถนนพานิชยประไพ ๖ ๒๘๐ /     
๔๕ ถนนสุขาภิบาล ๑๐ ๖ ๒๔๐ /     
๔๖ ถนนเมินดี ๕ ๔๘๕ /     
๔๗ ถนนเพชรวิเศษ ๖ ๔๗๐ /     
๔๘ ถนนสุขาภิบาล ๑๒ ๖ ๑๖๕ /     
๔๙ ถนนสุขาภิบาล ๑๔ ๖ ๘๔๐ /     
๕๐ ถนนแอกทอง ๖ ๕๒๐ /     
๕๑ ถนนสุขาภิบาล ๑๖ ๖ ๑๒๕ /     
๕๒ ถนนสุขาภิบาล  ๑๘ ๖ ๙๕ /     
๕๓ ถนนแสนสุข ๓ ๑๔๖ /     
๕๔ ถนนสุขาภิบาล ๒๐ ๖ ๘๐ /     
๕๕ ถนนมูลศาสตรสาทร ๘ ๒๖๕ /     
๕๖ ถนนสุขาภิบาล  ๒๒ ๕ ๑๖๕ /     
๕๗ ถนนสุขาภิบาล ๔ ๖ ๕๙๐ /     
๕๘ ถนนสุขาภิบาล  ๖ ๖ ๘๔ /     
๕๙ ถนนสุขาภิบาล  ๘ ๑๐ ๑๑๕ /     
๖๐ ถนนสุขาภิบาล ๒ ๕ ๖๕ /     
๖๑ ถนนซอยตาอินทร ๓.๕ ๒๓๐ /     
๖๒ ถนนซอยปานทอง ๕ ๑๓๘.๘ /      
๖๓ ถนนประมูลอุทิศ ๓ ๗๐ /     
๖๔ ซอยระบือนาม 3 50.5 /     
๖๕ ซอยโรงฆาสัตว ๓ ๑๓๐ /                    
๖๖ ซอยตาพุฒ ๕ ๓๑๘ /     
๖๗ ซอยยายสงา ๔ ๑๙๓ /     
68 ซอยรวมใจภักด์ิ 4 130   /   
69 ซอยยายชิน 4 130   /   
๗0 ซอยหาญณรงค ๕ ๑๕๐  /    
๗1 ซอยตาก็วล ๓.๕๐ ๖๓  /    
๗2 ซอยสหัสชาติ ๘.๐๐ ๑๕๘ /     



 ๑๑

๗3 ซอยตาแดง ๔.๐๐ ๑๔๐   /   
๗4 ซอยจันทนุภา ๓.๐๐ ๔๕  /    
๗5 ซอยมิตรครู ๑ 3.๐๐ 68 /     
๗6 ซอยมิตรครู ๒ 3.๐๐ 68 /     
๗7 ซอยดอกศรีจันทร ๔.๐๐ ๓๗๕ /     
๗8 ซอยใจพินิจ ๕.๐๐ ๔๓๕ /     
79 ซอยตาโปป ๔.๐๐ ๙๐   /   
๘0 ซอยชูศร ี ๓ 68 /     
๘1 ซอยปลายแกน ๓.๕๐ ๒๕ /     
82 ซอยทรงวาจา 4.00 120  /    
 

 5.๒ การประปา    
การใหบริการน้ำประปาภายในเขตเทศบาลตำบลกังแอนนั้นไดแหลงน้ำมาจากอางเก็บน้ำ    สุวรรณ

ภาการใหบริการน้ำประปาสามารถใหบริการแกประชาชนได  จำนวน  2,950.-   ครัวเรอืน โดยมีระบบการจาย
น้ำตลอด  ๒๔  ชั่วโมง    สำหรบัน้ำประปาท่ีทางเทศบาลผลิตไดนั้น สามารถผลิตใหบริการกับความตองการของ
ชุมชนในเขตเทศบาล  ดังนี้ 

- น้ำประปาที่ผลิตได จำนวน      ๒,๔๐๐.- ลูกบาศกเมตร/วัน 
- น้ำประปาที่ตองการใช จำนวน      ๑,๙๙๐.- ลูกบาศกเมตร/วัน 

               5.๓ การไฟฟา 
ในเขตเทศบาลตำบลกังแอน มีการใหบริการดานไฟฟาแกชุมชน ซึ่งในปจจุบันนี้ประชาชนมีไฟฟาใช

ทุกหมูบาน และมีไฟฟาสาธารณะใชเพื่ออำนวยความสะดวกในบริเวณชุมชน 
 5.๔ การสื่อสารและโทรคมนาคม 

ในเขตเทศบาลตำบลกังแอน  มีการสื่อสารและโทรคมนาคม     ดังนี้ 
-  ที่ทำการไปรษณียโทรเลข ๑ แหง 
-  ชุมสายโทรศพัท (TOT) ๑ แหง  

6.  ดานเศรษฐกิจ 
 6.1. โครงสรางทางเศรษฐกิจ / รายไดประชากร 

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกังแอน สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมคือทำนาเปนอาชีพหลัก
และการมีอาชีพเสริมในชวงนอกฤดูทำนายังมีนอย ประชาชนสวนใหญมีรายไดจากการเกษตร ซึ่งถือวาอยูใน
เกณฑคอนขางต่ำ ทำใหเกิดการอพยพแรงงานเขาสูเมืองใหญคอนขางมาก ประชาชนภายในเขตเทศบาลฯ 
ประกอบอาชีพพอสรุปไดดังนี้ 

- อาชพีเกษตรกรรม มีประมาณรอยละ ๕๕ 
- อาชีพคาขายและบริการ มีประมาณรอยละ ๔๕ 
ซึ่งจะเห็นไดวาประชาชนในเขตเทศบาลฯ มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมใกลเคียงกับผูประกอบ

อาชีพคาขายและบริการ 
 6.๒. การเกษตรกรรม 

จำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลฯ ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมี   ๑,๖๐๐    หลังคาเรือน    ผลผลิต
ทางการเกษตร ทีส่ำคัญคือ   ขาว     
    6.๓ การอุตสาหกรรม 



 ๑๒ 

ในเขตเทศบาลตำบลกังแอน  มีการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม    จำนวน   ๒   แหง   คอื 
๑. โรงงานน้ำแข็ง 
๒. โรงงานสงวนเฟอรนเิจอร 

นอกจากนี้ยังมีการทำอาชีพเสรมินอกเหนือจากการทำนานอกฤดูทำนา ซึ่งเปนเพียงอุตสาหกรรมครอบครัวขนาดเล็ก
เทานั้น 

 6.๔. การพานิชยกรรม / การบริการ 
๑. สถานประกอบการดานพาณิชยกรรม 

- สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 6 แหง 
- ตลาด (ดำเนินการโดยเทศบาล) จำนวน ๑ แหง 
- รานคาตางๆ   จำนวน ๑57 แหง 

๒. สถานประกอบการเทศพาณิชย 
- โรงฆาสัตว (เทศบาล) จำนวน ๑ แหง 
- สถานธนานุบาล (เอกชน)  จำนวน ๑ แหง 

๓. สถานประกอบการดานบริการ 
- โรงแรม จำนวน 1 แหง 
-    รีสอรท จำนวน 6 แหง 
- ธนาคารตางๆ จำนวน ๖ แหง 
- รานอาหาร จำนวน 48 แหง 
-  รานเสริมสวย จำนวน 49 แหง 
- สถานีขนสง จำนวน ๑ แหง 
-  สถานบริการสะสมอาหาร จำนวน 28 แหง 

 6.๕. การทองเท่ียว 
ในเขตเทศบาลตำบลกังแอน ไมมีแหลงทองเที่ยวแตอยางใดจะมีก็เพียงแตสถานที่พักผอนหยอนใจ       

เชน อางเก็บน้ำ สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ ไวเพ่ือบริการประชาชนและผูที่สัญจรผานไป – มา  แลวมีความ
ประสงคตองการจะแวะพักระหวางการเดินทางหรือใชเปนสถานที่ออกกำลังกายเทานั้น รายไดจากแหลง
ทองเที่ยวจึงเปนรายไดจากการท่ีนักทองเที่ยวแวะเขามาใชบริการรานคา หรือรานอาหารในเขตเทศบาลระหวาง
การเดินทางไปทองเที่ยวในเขตองคการบริหารสวนตำบล อำเภอ ในตัวจังหวัดสุรินทร หรือจังหวัดอื่นๆ ที่ตอง
เดินทางผานเขตเทศบาล ซึ่งเปนรายไดที่ไมแนนอน 

7 . ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม  
ประชาชนในเขตเทศบาลสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ซึ่งมีประมาณรอยละ ๙๙.๕ ศาสนาอ่ืน

ประมาณรอยละ ๐.๕ ทั้งน้ีในเขตเทศบาลตำบลกังแอน มีศาสนสถาน ๒ แหงคือ วัดสุวรรณวิจิตรและสถานธรรม 
7.1 . วัฒนธรรม 
ประเพณีทองถิ่นที่สำคัญ        ไดแก 
๑) ประเพณีรำตรุษ ประมาณเดือนเมษายนของทุกป ซึ่งเปนการรำเฉลิมฉลองในวันปใหมไทยม

การรดน้ำดำหัวผูใหญ สรงน้ำพระ และการเลนสงกรานต 
๒) ประเพณีวันโดนตา (วันสารท) ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ   เดือน  ๑๐   ของทุกป   เปนการ

ทำบุญอุทศิสวนกุศลใหแกญาติพี่นองและเจากรรมนายเวรท่ีลวงลับไปแลว ตามความเชื่อที่วาวันนี้จะมีการปลอยผี
ใหมารับสวนบุญมีการปนกอนขาวนำไปวัดใหพระทำพิธีปลุกเสกเพ่ือนำกลับมาบานแลวเอาไปโปรยตามเรือกสวน
ไรนาเผื่อวาจะมีผีตนไหนที่เดินทางไปรับสวนบุญไมได และแวะพักตามที่ดังกลาวไดรับสวนบุญ 



 ๑๓

 
8.  สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

 ๒.7.๒. แหลงน้ำ 
ในเขตเทศบาลฯ  มีแหลงนำ้  ดังนี ้

- อางเก็บน้ำ ๑ แหง ลำหวย - แหง 
- หนองน้ำ ๕ แหง 

9. อื่น ๆ  
   9.1 สรุปผลการสำรวจขอมูลพื้นฐานในเขตเทศบาล  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
 ตามท่ีเทศบาลตำบลกังแอน ไดดำเนินโครงการสำรวจขอมูลพ้ืนฐานในเขตเทศบาลตำบลกังแอน 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  เพื่อนำผลการสำรวจมาพิจารณาแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใหแกชุมชน ผลการ
สำรวจพบวาประชาชนในเขตเทศบาลนั้น ไมผานเกณฑการสำรวจ  ดังนี้ 

-  ไมมคีรัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยตอปต่ำกวา  ๓๐,๐๐๐  บาท   จำนวน  1   ครัวเรือน     
 9.2  ขอมูลเพื่อการพัฒนา 
 ขอมูลพ้ืนฐานการพัฒนานี้ไดมาจากการรวบรวมขอมูลจากการจัดเก็บขอมูล  การออกสำรวจความ
ตองการและปญหา  กอนการทำประชาคมชุมชนภายในเขตเทศบาล  ซึ่งขอมูลทั้งหมดกำหนดขึ้นตามนโยบาย
ของผูบริหารเทศบาล   ขอมูลพื้นฐานดังกลาวไดแยกประเด็นขอมูลออกเปน  ๒   ดาน  คือ  ขอมูลดานปญหา  
และขอมูลดานศักยภาพทองถ่ิน   โดยนำมาแปลงเปนขอมูลความตองการ  นำมาผานกระบวนการวิเคราะห
ประมวลสรุปออกมาเปนขอมูลเพ่ือนำไปใชในการกำหนดวิสัยทัศน  และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา  มีดังน้ี 
๓.๑ ดานการบริการประชาชน 
 ๓.๑.๑ ขอมูลดานปญหา 
 มีการใหบริการประชาชนตามพระราชกฤษฎีกา  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖  โดยมีการใหบริการประชาชนในรูปแบบการใหบริการรวมกับหนวยงานอื่น   และเพิ่ม
สิ่งอำนวยความสะดวกและชองทางในการใหบริการแกประชาชนเพ่ิมมากขึ้น  ที่ผานมามีปญหาในดานบุคลากรที่
ไมมีความรู  และขาดความรับผิดชอบไมตระหนักถึงภาระหนาที่ในการใหบริการประชาชนตามนโยบายของ
ผูบริหารเทาที่ควร  และการประชาสัมพันธยังขาดประสิทธิภาพ ประชาชนยังไดรับรูขอมูลขาวสารในการ
ใหบริการของประชาชนไมพียงพอ ที่ผานมาเทศบาลไดดำเนินการไปแลวบางสวน  จากขอมูลทำใหประชาชนขาด
ความเขาใจในการดำเนินภารกิจที่มีหนาที่ตอบสนองความตองการของประชาชน  และไมตระหนักถึงการมีสวน
รวมเทาที่ควร   ประเมินจากการเขารวมประชาคมทองถ่ินของชุมชน 
 จากปญหาดังกลาว  หากไมดำเนินการแกไขจะทำให  การใหบริการประชาชนเพ่ือใหบรรลุหรือ
ตอบสนองความตองการของประชาชนน้ันไมไดรับความพึงพอใจ  ทำใหการทำหนาที่ตามภารกิจเปนอันลมเหลว
สวนการประชาสัมพันธที่ไมมีประสิทธิภาพ   ทำใหการมีสวนรวมของประชาชนในการใหความรวมมือในงานหรือ
กิจการสาธารณะของทองถ่ินไมสัมฤทธิ์ผล 
 ๓.๑.๒ ขอมูลดานศกัยภาพ 
 มีการใหบริการประชาชนตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖   โดยนโยบายของผูบริหารมุงเนนบุคลากรในหนวยงานใหมุงมั่นในการใหบริการ
ประชาชนใหไดรับความพึงพอใจกลับไปทุกครั้ง   ดวยบริการที่รวดเร็ว  แมนยำและเปนมิตร   สุภาพออนนอม   
มีเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณที่เพียงพอ  ในการที่จะพัฒนาใหการบริการประชาชนของเทศบาลใหประชาชนไดรับ
ความพึงพอใจกลับไปทุกครั้ง 
 ๓.๑.๓ ขอมูลความตองการที่ตอบสนองตอปญหา 



 ๑๔

 จากขอมูลดานปญหาการใหบริการประชาชนทำใหทราบถึงความตองการในการพัฒนาดานบริการ
ประชาชน คือ การพัฒนาความรูและจิตสำนึกในการใหบริการประชาชนของพนกังานทุกคนอีกทั้งตองดำเนินการ
ประชาสัมพันธการบริการของเทศบาลฯใหประชาชนไดรับรูและรับทราบอยางท่ัวถึง และตองกระตุนการมีสวน
รวมของประชาชนใหเขามีสวนรวมในกิจกรรมที่เปนสาธารณะอยางเต็มใจ 
 ๓.๑.๔ ขอมูลความตองการที่ตอบสนองตอศักยภาพ 
 จากขอมูลดานศักยภาพทำใหทราบถึงความตองการหรือความคิดรเิริ่มในการพัฒนาดานการบริการ
ประชาชน คือ การใหบริการประชาชนในรูปแบบที่เปนเชิงรุก  เขาถึงประชาชนโดยตรง  โดยที่ประชาชนไมตอง
รอรับความตองการ  หรือรอใหเกิดปญหาแลวแกไข  มุงเนนไปที่ประชาชนมากท่ีสุดแตตองทำใหเปนระบบ  มี
ความเชื่อมโยงใหเกิดการบูรณาการในการใหบริการของทุกภาคสวนท่ีรับผิดชอบ  ประชาชนตองไดรับความพึง
พอใจในการบรกิารของเทศบาลฯ   มากกวารอยละ  ๘๐  ขึ้นไป 
 ๓.๕  ดานการศึกษา 
 ๓.๒.๑  ขอมูลดานปญหา 
 มีปญหาในสวนของบุคลากรการศึกษาของเทศบาลไมเพียงพอตอภารกิจท่ีมีมากมาย  เปาหมาย
ของภารกิจทางดานการศึกษาไมชัดเจนอันเนื่องจากปญหาการถายโอนการศึกษาใหแกองคปกครองสวนทองถ่ิน  
ผลของการจัดการศึกษายังไมมีประสิทธิภาพเนื่องจากไดรับการดูแลการศึกษาแคเพียงในระดับกอนอนุบาล
เทานั้น  คุณภาพทางการศึกษาของเยาวชนในเขตเทศบาลฯ  จึงไมตอเน่ือง  ปญหาดังกลาวถาไมไดรับการแกไข
จะกอใหเกิดปญหาการศึกษาที่โตบางสวน  ไมสมบูรณไรจุดหมายไรทิศทาง  เพราะไมมีแนวทางท่ีจะทำอยางไรให
เด็กหรือผลิตผลของทองถิ่นมีอนาคตท่ีดีได   ดังนั้นก็มองภาพไมออกวาลูกหลานของเราจะมีชีวิตที่ดีไดอยางไรใน
อนาคต 
 ๓.๒.๒  ขอมูลดานศักยภาพ 
 มีงบประมาณ   ในการจัดการศึกษา  ประกอบกับมีกิจกรรม  แผนงาน/โครงการที่สงเสริมและ
สนับสนุนงานทางดานการศึกษา   ใหกับเยาวชนในพ้ืนที่  อีกทั้งยังใหการสนับสนุนงบประมาณใหกับโรงเรียนและ
สถานศึกษาทุกแหงในการพัฒนาความรู   ทักษะดานตาง ๆ  ใหมีความรูเพิ่มมากขึ้น 
 ๓.๒.๓  ขอมูลความตองการที่ตอบสนองปญหา 
 จากขอมูลดานปญหาการใหบริการประชาชนทำใหทราบถึงความตองการและในการพัฒนาดาน
การศึกษา  คือ  ปรับปรุงโครงสรางในการรองรับการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ  พัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษา  ประสานความรวมมือในการพัฒนาการศึกษาของทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ  เพ่ือใหเกิดความไววางใจ  
และทำใหลูกหลานของเรามีคุณภาพการศึกษาที่ดี  มีชีวิตในอนาคตตอไป  ดวยการจัดการศึกษาที่ควบคูไปกับ
ดานคุณธรรมจริยธรรม 
 
 ๓.๒.๔ ขอมูลความตองการที่ตอบสนองตอการศักยภาพ 
 จากขอมูลดานศักยภาพทำใหเราทราบถึงความตองการหรือความคิดริเริ่มในการพัฒนาดาน
การศึกษา  คือ  การจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม  ในสวนของเทศบาลฯ  โรงเรียน  และประชาชน  สิ่งที่จะ
นำมาใชประกอบในการดำเนินการจัดแผนการศึกษา  คือ  นโยบายทางการศึกษาของรัฐบาล  ขอมูลพ้ืนฐานของ
ทองถิ่นที่มีศักยภาพในทางดานวัฒนธรรม  ประวัติศาสตร  ภูมิปญญาทองถิ่น  ความรูความสามารถของ
ผูเชี่ยวชาญทางดานการศึกษา  งบประมาณ  นโยบายผูบริหาร  ความตองการของประชาชน  มาดำเนินการ
จัดการเปนองคความรูรวมกันดวยกระบวนการมีสวนรวม   วาจะกำหนดแนวทางที่จะใหผลผลิตของเราเปน
อยางไร  มีวิธีหรือกระบานการอยางไรรวมกัน 
 ๓.๓  ดานการบริหารงานสาธารณสุข 
 ๓.๓.๑  ขอมูลดานปญหา 



 ๑๕

 มีบุคลากรและเครื่องมือในดานการบริหารจัดการสาธารณสุขไมเพียงพอ   อาสาสมัครสาธารณสุข
มูลฐาน  อสม.  ที่มีอยูมีสัดสวนไมสมดุลกับปริมาณประชากรท่ี อสม. รับผิดชอบ  เครื่องมือที่ใชในการบูรณาการ
สาธารณสุขของ  อสม. มีจำนวนไมเพียงพอกับความตองการท่ีจะตองใชงานใหบริการประชาชน ไดแก เครื่องวัด
ความดัน  เครื่องชั่งนำ้หนัก  ตูยาสามัญซึ่งไมเพียงพอ  ประชาชนมีความรูความเขาใจในการสาธารณสขุดี      แต
ขาดจิตสำนึกความกระตือรือรนในการรับผิดชอบรวมกันวาทุกคนมีสวนทำใหคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดี  จากขอมูลดังกลาวหากไมไดรับการแกไขจะทำใหประชาชนในเขตเทศบาลมีปญหาขาดการมี
สวนรวมของประชาชน  อันจะทำใหประชาชนมีสุขภาพกาย  จิตใจที่ออนแอ  ไมสมบูรณ  มีผลกระทบตอชุมชน
และสังคมตามมาได 
 ๓.๓.๒  ขอมูลดานศักยภาพ 
 มีหนวยงานที่รับผิดชอบและหนวยงานที่สนับสนุนการพัฒนาดานสาธารณสุข  เชน  กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปราสาท  โรงพยาบาลอำเภอปราสาทและหนวยงาน
อ่ืนๆมากมาย   มีศักยภาพเพียงพอท่ีจะพัฒนางานดานการสาธารณสุขของประชาชนในเขตเทศบาลใหมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีในดานสาธารณสุข 
 ๓.๓.๓  ขอมูลดานความตองการที่ตอบสนองตอปญหา 
 จากขอมูลดานปญหาการใหบริการประชาชนทำใหทราบถึงความตองการและจุดคานงัดในการ
พัฒนาดานสาธารณสุข  คือ  ตองเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการสาธารณสุข  โดยการพัฒนาบุคลากร  เครื่องมือ
ตางๆใหมีประสิทธิภาพและรณรงคสรางจิตสำนึกความกระตือรือรนในการรับผิดชอบรวมกันวาทุกคนมีสวนทำให
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนใหมีคณุภาพชีวิตที่ดีตอไป 
 ๓.๓.๔  ขอมูลความตองการท่ีตอบสนองตอศกัยภาพ 
 จากขอมูลดานศักยภาพทำใหทราบถึงความตองการหรือความคิดริเริ่มในการพัฒนาดานการ
สาธารณสุข  คือ  กองสาธารณสุขฯ  เทศบาลตำบลกังแอนและหนวยงานที่เกี่ยวของรวมกันบูรณาการในการ
พัฒนาการบริหารจัดการดานสาธารณสุข  ใหประชาชนในเขตเทศบาลมีคุณภาพชีวิตที่ดีในดานสาธารณสุขได 
 ๓.๔ ดานศาสนาวัฒนธรรมประเพณี 
 ๓.๔.๑ ขอมูลดานปญหา 
 มีประวัติศาสตรและวัฒนธรรมประเพณีท่ียังไมมีการศึกษาหาขอยุติ  และขอเท็จจริงเก่ียวกับความ
เปนมาของประวัติศาสตร  และการปฏิบัติตามหลักวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ิน  โดยการศึกษาในรูปแบบของ
กระบวนการมีสวนรวมชวยกันคิด  ทำ  ตัดสิน  ปญหาตางๆ   ถาไมไดรับการแกไขจะทำใหประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน  ถูกบิดเบือน  เกิดความแตกแยกดานขอมูลทางประวัติศาสตรและหลักปฏิบัติของ
วัฒนธรรมประเพณีตางๆ  กอใหเกิดความขัดแยงทางดานสังคมตามมา  ปญหาดังกลาวยังสงผลในปญหาทำนอง
เดียวกันคือ    ภาษาทองถิ่นจะเริ่มถูกลืม     คำบางคำของภาษาถิ่นหายไป  ไปใชภาษากลางแทนความเปน
เอกลักษณความเปนกังแอนกำลังจะสูญหาย  เนื่องจากอิทธิพลของระบบการศึกษาท่ีใชภาษากลางและทัศนคติ
ของประชาชนที่พูดไทยไมชัดแลวเปนสิ่งท่ีนาอาย  พูดไทยไมเหมือนแลวไมทันสมัยลาหลัง 
 ๓.๔.๒  ขอมูลดานศักยภาพ 
 เทศบาลตำบลกังแอนเปนศูนยกลางของเสนทางของแหลงทองเที่ยวหลาย ๆ  แหง  ทั้งในจังหวัด
และตางจังหวัด  ซึ่งเปนผลดีตอการเพ่ิมรายไดของประชาชนจากการทองเที่ยวอีกทางหนึ่ง  และยังมีกิจกรรมจัด
งานประเพณีวันสงกรานต  ประเพณีลอยกระทง   ซึ่งทางเทศบาลตำบลกังแอนไดจัดใหมีกิจกรรมตาง ๆ  
มากมายเพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียวใหมาเที่ยวชมและรวมกิจกรรม  ดังกลาว 
 ๓.๔.๓  ขอมูลความตองการที่ตอบสนองตอปญหา 
 จากขอมูลดานศักยภาพทำใหทราบถึงความตองการในการพัฒนาดานศาสนา  วัฒนธรรม  
ประเพณี    คือ เทศบาลตำบลกังแอน  ยังไมมีสัญลักษณของประเพณีทองถ่ินท่ีชัดเจน    และเปนเอกลักษณที่



 ๑๖

สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวไดมากเทาที่ควร    อีกท้ังประวัติศาสตรวัฒนธรรม  ประเพณี  ที่ยังไมไดชำระความ
จริงโดยประชาชนในทองถิ่น   ควรมีการศึกษาหาขอยุติ  ของความจริงเกี่ยวกับประวัติศาสตรและวัฒนธรรม   
ประเพณีตาง ๆ  ของคนในทองถ่ิน  โดยการศึกษาหาขอยุติ  ของความจริงโดยคนในทองถ่ินเอง  มีภาษาถิ่นที่เปน
เอกลักษณ   แตยังไมมีการสงเสริมและอนุรักษภาษาถิ่นที่เปนรูปธรรม   ตองมีโครงการประชาสัมพันธ   อนุรักษ  
การใชภาษาใหมากขึ้น 

๓.๔.๔  ขอมูลความตองการท่ีตอบสนองตอศกัยภาพ 
จากขอมูลดานศักยภาพทำใหทราบถึงความตองการหรือความคิดริเริ่มในการพัฒนาดานศาสนา   

วัฒนธรรมประเพณี    คือ  เทศบาลตำบลกังแอนไดพัฒนาและสงเสริมอาชีพที่เก่ียวกับการใหบริการเพ่ือรองรับ
นักทองเที่ยวที่เดินทางผานเสนทาง   และพยายามพัฒนา   ฟนฟู    วัฒนธรรม  ประเพณีที่มีอยูใหเปนจุดเดน
และเปนเอกลักษณของทองถิ่น 
๓.๕ ดานการเมืองการปกครอง 
 ๓.๕.๑ ขอมูลดานปญหา 
  จากขอมูลที่ไดจากการจัดเก็บขอมูล  จปฐ. และการประชุมประชาคมท่ีผานมา  ประชาชนยังไม
ตื่นตัวและไมใหความสนใจเทาที่ควร   การปกครองนั้นตองมีฐาน  การปกครองนั้นตองมีฐานรากมาจากการมี
สวนรวมของประชาชนเปนสิ่งสำคัญ  หากปญหาดังกลาวไมไดรับการแกไขแลว   จะทำใหระบบการเมืองการ
ปกครองของเทศบาลตำบลกังแอนเปนอันลมเหลว  เพราะขาดการมีสวนรวม  ซึ่งถามองอีกดานหนึ่งก็คือ  
ประชาชนมีความเขาใจในระบบการปกครองทองถ่ินนอยมาก  อีกทั้งยังขาดจิตสำนึกในการเขามามีสวนรวมใน
การพัฒนาบานเมืองหรือทองถ่ินของตนเอง  ขาดจิตใจที่เปนสาธารณะ  วาเราคือ   ชาวเทศบาลตำบลกังแอน   
เราคือพวกเดียวกัน  คือพี่นองกัน   และปญหาดังกลาวมีสาเหตุมาจากการบริหารราชการแผนดินจากอดีตท่ีเปน
ระบบรวมอำนาจซึ่งมีผลทำใหประชาชนเคยชินกับการเปนผูรับจากการสั่งใหทำ  ใหรับในสิ่งที่ตองการและไม
ตองการ   ทำใหการแกปญหาและพัฒนาเดิมนั้นไมกาวหนาเทาที่ควร 
 ๓.๕.๒ ขอมูลดานศกัยภาพ 
  มีสื่อประชาสัมพันธท่ีเพียงพอ  มีบุคลากรท่ีมีความรูเรื่องการบริหารและการปกครองมากมายมีทั้ง
เทศบาลและหนวยงานอ่ืน ๆ  ท่ีจะพัฒนาดานการเมืองการปกครองใหเปนรูปแบบทองถิ่นที่มีความใกลชิดที่
สามารถตอบสนองตอปญหาและความตองการของประชาชนไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ   มีนโยบายของ
ผูบริหารที่ใหความสำคัญตอการเมืองการปกครองทองถ่ินซึ่งเอ้ือตอการผลักดันใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
การพัฒนาบานเมืองใหความเจริญในแบบที่เราตองการได 
 
 ๓.๕.๓  ขอมูลความตองการท่ีตอบสนองตอปญหา 
 จากขอมูลดานปญหาการใหบริการประชาชนทำใหทราบถึงความตองการในการพัฒนาดาน
การเมืองการปกครอง  คือ  การพัฒนาองคความรูที่จะทำใหใหชุมชนในเขตเทศบาลตำบลกังแอนเปนชุมชนแหง
การเรียนรู   เปนชุมชนแหงการอยากรูอยูตลอดเวลา   ที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของทองถิ่นในดานการเมือง
วัฒนธรรม  ฉะน้ันดานการเมืองการปกครองตองเปนการเมืองที่มีวัฒนธรรมเพื่อประโยชนของประชาชนโดย
สวนรวมเปนหลัก  เมื่อประชาชนมีความรูก็พัฒนาการเรียนรูใหควบคูไปกับการมีสวนรวมทางการเมืองและการ
ปกครองหรือดานอ่ืน ๆ  อยางมีแบบแผน  มีระบบ  มีความเต็มใจ  ไววางใจ  ท่ีจะเขารวมในการดำเนินการ  
กิจกรรม   โครงการตาง  ๆได 

๓.๕.๔  ขอมูลความตองการท่ีตอบสนองตอศกัยภาพ 
จากขอมูลดานศักยภาพทำใหทราบถึงความตองการหรือความคิดริเริ่มในการพัฒนาดาน 
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การเมืองการปกครอง   คือ การพัฒนาประชาชนใหเปนศูนยกลางการพัฒนาดานการเมืองการปกครองโดยการ
พัฒนาประชาชนใหมีความรู   มีจิตสำนึกในการรักทองถิ่น   และรูปแบบการเมืองการปกครองของเทศบาลตำบล
กังแอน   จะตองเปนก็คือ  ประชาธรรมนำการเมือง 
 
 ๓.๖ ดานโครงสรางพื้นฐาน 
   ๓.๖.๑  ขอมูลดานปญหา 
  มีปญหาน้ำทวมขังเนื่องจากการระบายน้ำไมทันในเขตเทศบาลตำบลกังแอนเม่ือมีฝนตก  
ครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาล  เนื่องจากทอระบายน้ำไมสามารถระบายน้ำไดทัน   มีการถมดินและกอสราง
บานเรือนสูงกวาถนนมากเกินกวาที่กฎหมายกำหนด  ประชาชนขาดความรูความเขาใจในการดำเนินการเก่ียวกับ
การกอสรางบานเรือน   ที่ดิน  สิ่งปลูกสรางตาง ๆ   มีไฟฟาสาธารณะไมเพียงพอ     ปญหาดังกลาวหากไมไดรับ
การแกไข   จะทำใหภูมิทัศนของเมืองไมสวยงาม  ไมเปนระเบียบ   ซึ่งปญหาดังกลาวหากไมไดรับการแกไขอาจ
กอใหเกิดปญหาคุณภาพชีวิต  สุขภาพจิตไมดี  และปญหาสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมตามมา   
  ๓.๖.๒  ขอมูลดานศักยภาพ 
  มีหนวยงานที่รับผิดชอบ   เครื่องมือที่ เพียงพอ    บุคลากรที่มีความรูความสามรถที่จะ
ดำเนินงานในสวนที่รับผิดชอบไดเปนอยางดี   มีหนวยงานที่สามารถสนับสนุนในดานโครงสรางพื้นฐานใหมี
คณุภาพและมาตรฐานได 
  ๓.๖.๓ ขอมูลความตองการที่ตอบสนองตอปญหา 
  จากขอมูลดานปญหาการใหบริการประชาชนทำใหทราบถึงความตองการในการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน   คือการวางผังเมืองรวมเทศบาลตำบลกังแอน  โดยดำเนินการตามระเบียบวิธีการจัดทำผัง
เมืองรวม  โดยตองมีการประชุมประชาคมเพื่อรับฟง  เก็บรวบรวมขอมูลปญหามาจากประชาชนเพ่ือดำเนินการ
แกไขปญหาดังกลาวโดยใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น   รับทราบและยอมรับแนว
ทางแกไขปญหารวมกัน  โดยกำหนดการแกปญหาการใชประโยชนพ้ืนที่   ที่ดินในเขตเทศบาลที่จะทำให
โครงสรางพื้นฐาน   การใชประโยชนท่ีดินตาง ๆ  ไดแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ใหมีประสิทธิภาพ  และตองให
สอดคลองกับวัฒนธรรม   วิถีชีวิตความเปนอยู  และสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกลมกลืนระหวางวัฒนธรรม
ดั้งเดมิและวัฒนธรรมสมัยใหมดวย 
 
  ๓.๖.๔ ขอมูลความตองการที่ตอบสนองตอศักยภาพ 
  จากขอมูลดานศักยภาพทำใหทราบถึงความตองการหรือความคิดริเริ่มในการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน   คือ  การพัฒนาเสริมสรางความรูความเขาใจในการกอสรางบานเรือน   การใชประโยชนท่ีดิน  
และเสริมสรางใหประชาชนมีความรู  และรูสึกรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมใหสอดคลองกับวิถีชีวิตความ
เปนอยูของเราดวย 
  ๓.๗  ดานสังคม 
  ๓.๗.๑  ขอมูลดานปญหา 
   ชุมชนในเขตเทศบาล เปนชุมชนเมือง  ท่ีมีการแขงขันทางเศรษฐกิจคอนขางสูง   สงผลให
ประชากรบางสวนของเทศบาลเปนประชากรแฝง ที่เขามาทำมาคาขาย   ประกอบอาชีพในเขตเทศบาล  จึงทำให
ขาดการรวมตัวที่เขมแข็งทางดานสังคม   เนื่องจากประชากรแฝง  จะเขามาเพ่ือเหตุผลทางเศรษฐกิจ       และ
การทำมาหาเลี้ยงชีพเปนสำคัญ   ประกอบกับประชากรที่มีภูมิลำเนาอยูในเขตเทศบาลที่แทจริงไดอพยพยายถิ่น
ไปประกอบอาชีพท่ีอ่ืนเปนจำนวนมาก  ทำใหการรวมกลุมทางสังคมเปนองคกรที่ไมเขมแข็ง   แมวาวัฒนธรรม
ทางสังคมจะคลายคลึงกันหรือจะถือไดวาเปนวัฒนธรรมแบบเดียวกันแตการรวมกลุมเพื่อการอนุรักษ   สืบสาน   
และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่นก็ยังขาดการรวมมือจากคนในสังคมท่ีเปนรูปธรรม 
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  ๓.๗.๒  ขอมูลดานศกัยภาพ 
  มีวัฒนธรรม ประเพณีอันดี เปนพ้ืนฐานของทุนทางสังคมที่มีมาชานาน  สามารถนำมาประกอบ  
ประยุกตในการพัฒนาทางสังคมที่เหมาะสมได โดยนำเอาวัฒนธรรมท่ีมีอยูมาใชใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนใน
ทองถ่ิน  ทำใหสังคมเกิดแบบแผนในการดำเนินตามวิถีชีวิตที่ดีกอใหเกิดความสงบผาสุก อยูดีกินดีแบบพอเพียง 
   ๓.๗.๓ ขอมูลความตองการที่ตอบสนองตอปญหา 
  จากขอมูลดานปญหาดานสังคมทำใหทราบถึงความตองการในการพัฒนาดานสังคม           
ตองดำเนินการพัฒนาจิตสำนึกการรักทองถ่ิน  รณรงคใหทุกคนเห็นวาทุกคนในสังคมเปนเสมือนญาติพ่ีนองกัน   
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน   เมื่อเขาใจจุดมุงหมายตอไปคือการสรางกระบวนการในการปฏิสัมพันธระหวางคนใน
สังคมจากรุนสูรุน  ในรูปแบบกิจกรรมตาง ๆ  ที่กอใหเกิดความสามัคคี   โดยใชวัฒนธรรมเปนตัวนำพรอมไปกับ
การสรางความเขาใจไป พรอมกัน   จากคนทุกกลุม   ทุกเพศ  ทุกวัย   ในสังคม    ประกอบกับใชกลไกลความ
รวมมือทางสังคมโดยผานกระบวนการประชาคมทองถิ่น  สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
สังคม  และทองถ่ินของตนเองอยางย่ังยืน   

๓.๗.๔  ขอมูลความตองการที่ตอบสนองตอศักยภาพ 
  จากขอมูลความตองการที่ตอบสนองตอศักยภาพทำใหทราบถึงความตองการหรือความคิดริเริ่ม
ในการพัฒนาดานสังคม  คือการสรางคุณคาของคนในสังคมใหมีความเทาเทียมกัน  เนนหนักในเรื่องของความ
เสมอภาคในทุกดานจึงนำไปสูสังคมที่มีเอกภาพ   มีระบบ   รักษาไวซึ่งแบบแผนประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของ
ทองถิ่นสืบไป 
 ๔. ประเด็นการพัฒนา 
 เทศบาลตำบลกังแอน  มีประเด็นการพัฒนา 
 ๑. ดานการบริการประชาชน 
 ๒. ดานการศึกษา 
 ๓. ดานการบริหารงานสาธารณสุข 
 ๔. ดานศาสนาวัฒนธรรมประเพณี 
 ๕. ดานเกษตร  เศรษฐกิจ  
 ๖. ดานการเมือง  การปกครอง 
 ๗. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
 ๘. ดานสังคม 
 ๕. วาระทองถิ่นของเทศบาลตำบลกังแอน     มีดังนี้ 
 ๑. การพัฒนาสังคมใหเขมแข็งและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ๒. การอนุรักษ   และศึกษาประวัติศาสตร  วัฒนธรรม  ประเพณีทองถิ่นใหเปนแบบแผนอยางมี
เอกภาพ 
 ๓. การสงเสริมใหประชาชนมีอาชีพและรายไดที่พอเพียง 
 ๔. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมดุล  และปลอดมลพิษ 
 ๕. การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานที่เพียงพอ  มีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
 ๖. การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 



๑๙ 

 

สวนท่ี สวนที่ 22  
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
๑.  ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป   
  การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปของเทศบาลมีความสัมพันธกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  โดย
มุงเนนเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูความมั่นคง  มั่งคั่ง  และย่ังยืน  โดยแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ของ
ประเทศไทยกำลังอยูระหวางการการเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติตอท่ีประชุมคณะกรรมกรรจัดทำยุทธศาสตร
ชาติ ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการดำเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทำ
รางยุทธศาสตรชาติ  โดยรางกรอบยุทธศาสตรชาติ  ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปยอได  ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ความเปนมา 
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทา

ยุทธศาสตรชาติ  มีอำนาจหนาที่ในการจัดทารางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป เพื่อใชในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และใหเสนอรางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาให



๒๐ 

 

ความเห็นชอบเพ่ือใชเปนกรอบในการดำเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ป ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการ
ปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ป ๒๕๖๐ เปนตนไป) คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ๒ คณะ 
ไดแก (๑) คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูป เพื่อจัดทำรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ 
ป และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทารางแผนปฏิบัติการ
ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูปไดดำเนินการยกรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 
๒๐ ป ตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนด โดยไดมีการนำความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกรรมการจัดทำ
ยุทธศาสตรชาติที่มาจากหลายภาคสวน ไดแกภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได
พิจารณานำขอคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแหงชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเปนขอมูลในการยกราง
ยุทธศาสตรชาติดวย และไดนำเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ตอที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำ
ยุทธศาสตรชาติ ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการดาเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตรชาติ 

ในการดำเนินการข้ันตอไป คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติจะนำเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติเพื่อ
ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะไดมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน กอนที่จะนำเสนอตอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติใหความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตรชาติมาใชเปนกรอบในการกาหนดทิศทางในการบรหิารประเทศ
ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเปนชวงเวลาของการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 
๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หนวยงานตางๆ จะไดนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ซึ่งเปนแผนระยะ ๕ ป มาถายทอดลงสูแผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาใน
ระหวางที่กลไกการจัดทำยุทธศาสตรชาติตามรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมอยูระหวางการดำเนินการ ซึ่งคาดวาจะ
ดำเนินการแลวเสรจ็ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 
๒. สาระสำคัญ 
     ๒.๑ สภาพแวดลอม 

ในชวงทศวรรษที่ผานมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเปนไปอยางรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติทำใหภูมิทัศนของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสำคัญ โดยกอใหเกิดโอกาสทั้งในดานเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแตขณะเดียวกันทามกลางความเปลี่ยนแปลงในดาน
ตางๆ ก็มีปจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามท่ีตองบริหารจัดการดวยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศนเศรษฐกิจของโลกไดสงผลใหโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสรางเศรษฐกิจ
ในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง” ตองปรับตัวและเปลี่ยนไปเปนระบบเศรษฐกิจที่ “พึ่งพาอุตสาหกรรมและการ
สงออก” การพัฒนาในภาคเกษตรลาชากวาฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมมากข้ึนตามลำดับ
โดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒนและความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จึงมีปญหาความเหลื่อมล้ำทางดานรายไดระหวางภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหวางสังคมในเมือง
และชนบทขยายวงกวางขึ้น และปญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุมเกษตรกรรายยอยและในภาคชนบทรวมท้ัง
โอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสาร องคความรู แหลงทุน และบริการทางสังคมที่มีคณุภาพสาหรับประชาชนที่อยูใน
พื้นที่หางไกลก็มีในวงแคบกวา ในขณะที่การใชเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับวายังอยูในกลุม
ประเทศที่ใชเทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งสวนใหญไมสามารถพัฒนาไดเองภายในประเทศ ตองนาเขามาจาก
ตางประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใชวัตถุดิบและแรงงานเขมขนในการเปนจุดแข็งในการแขงขันและขับเคลื่อน
การเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกดานหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยี
สมัยใหมรวมทั้งความเชื่อมโยงอยางใกลชิดของสังคมโลกไดทาใหเกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงดานอื่นๆ ที่ซับซอน
ขึ้นอาทิ การกอการราย โรคระบาด เครือขายยาเสพติดขามชาติ และการกอการราย อาชญากรรมขามชาติใน



๒๑ 

 

รูปแบบตางๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงข้ึน ซึ่งลวนแลวเปนความเสี่ยงในการดา
รงชีวติของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผนดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในชวงตนศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตนไดทาใหภูมิทัศนทางดานเศรษฐกิจและสังคมของ
โลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุงสูเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยาย
เพ่ิมขึ้น แตชองวางทางสังคมก็ยิ่งกวางขึ้นรวมถึงชองวางทางดิจิทัล (digital divide) ถาหากไมสามารถลดลงก็จะ
ยิ่งทำใหความเหลื่อมล้ำทางรายไดและโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกตางมากขึ้น ประกอบกับใน
อนาคต ๒๐ ปขางหนาสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญในทุก
มิติ เงื่อนไขภายนอกตอการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ไดแก กระแสโลกาภิวัตนท่ีเขมขนขึ้นอยางตอเน่ืองและมี
ความเสี่ยงและทาทายตอการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนยายอยางเสรีและรวดเร็วของผูคน เงินทุน ขอมูล
ขาวสารองคความรูและเทคโนโลยี และสินคาและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุมเศรษฐกิจในภูมิภาคนำไปสู
ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนยรวมอำนาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนยายมาสูเอเชียภายใตสภาพแวดลอมทาง
เศรษฐกิจโลกซึ่งในชวงระยะ ๑๐ ปขางหนาจะยังคงไดรับผลกระทบจากปจจัยสำคัญหลายประการทั้งปญหา
ตอเนื่องจากวิกฤติการณทางเศรษฐกิจโลกในชวงป ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณในกลุมประเทศยูโรโซนที่ทา
ใหระดับหนี้สาธารณะในประเทศตางๆ เพ่ิมสูงขึ้นและกลายเปนความเสี่ยงตอความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมี
ผลพวงตอเนื่องจากการดำเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุน ซึ่งเปนความเสี่ยง
ใหเกิดภาวะเงินเฟอไดเม่ือเศรษฐกิจฟนตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนยายเงินทุนระหวาง
ประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศเขาสูจุดอิ่มตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหมที่
จะชวยใหประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพิ่มขึ้นขนานใหญและเปนวงกวาง เชนที่เคยเกิดขึ้นในชวงการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมยังไมมีแนวโนมการกอตัวท่ีชัดเจน แตก็มีแนวโนมของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหมๆ ที่จะเปน
โอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหมๆ ซึ่งภายใตเงื่อนไขดังกลาว เศรษฐกิจโลกในชวง ๑๐ ปขางหนามี
แนวโนมที่จะขยายตัวต่ำกวาเฉลี่ยรอยละ ๕.๑ ในชวง ๕ ปกอนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) 
สถานการณท่ีตลาดโลกขยายตัวชา แตประเทศตางๆ ขยายกาลังการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิต การ
แขงขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงข้ึน ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ป ขางหนานี้ 
จะทาใหขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวชาลง เงื่อนไขดังกลาวเปนความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทย
ในระยะยาวหากประเทศไทยไมเรงปรับโครงสรางเพื่อแกปญหาจุดออนและเสรมิจุดแข็งใหสัมฤทธิ์ผล 

ในดานความมั่นคงของโลกก็กาลังกาวเขาสูชวงเปลี่ยนผานท่ีสำคัญจากการปรับดุลอำนาจของสหรัฐฯ   
เพ่ือพยายามคงบทบาทผูนาโลกและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นในเอเชียและยุโรป
นั้น นาจะมีผลทำใหบรรยากาศดานความมั่นคงของโลกในชวงป ๒๕๖๐ – ป ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกันท้ัง
ความรวมมือและความขัดแยง โดยข้ึนอยูกับปจจัยผลประโยชนแหงชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเปน
องคประกอบสำคัญในการกำหนดนโยบายของประเทศและกลุมประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี
อยางรวดเร็วจะเปนเงื่อนไขสำคัญสำหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยี
สมัยใหมท่ีเปนอัจฉริยะจะกระทบการดำรงชีวิตของคนและทำใหเกิดธุรกิจรูปแบบใหม รวมทั้งเกิดการเชื่อมตอและ
การบรรจบกันของเทคโนโลยีกาวหนาอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ ซึ่งประเทศไทยจะตองลงทุนดานทรัพยากร
มนุษยและการวิจัยใหสามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหมได เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมก็จะเปนเกณฑมาตรฐานที่กดดันใหประเทศไทยตองปรับเปลี่ยนไปสูสังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนา
เทคโนโลยีสีเขียวมาใชก็จะมีสวนสำคัญ และชวยแกปญหาการลดลงของทรัพยากรตางๆ รวมทั้งน้ำมัน ซึ่งแมราคา
จะลดลงแตมีผลกระทบตอสภาพแวดลอม จึงตองผลักดันใหมุงสูการผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบตางๆ รวมทั้ง
พืชพลังงานท่ีอาจจะสงผลกระทบตอความมั่นคงทางอาหารของโลก 

 



๒๒ 

 

นอกจากนั้น ยังมีขอจำกัดและความเสี่ยงสำคัญจากการเขาสูสังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกรอน ทั้งนี้โครงสรางประชากรโลกที่เขาสูสังคมสูงวัย แมจะสงผลใหเกิดโอกาส
ทางธุรกิจใหมๆ แตมีความเสี่ยงใหเกิดการแยงชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันตอการใชจายงบประมาณ
ดานสวัสดิการและสาธารณสุขเพิ่มขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเปนความเสี่ยงดานการ คลังที่สำคัญ สำหรับ ภาวะ
โลกรอนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศท่ีผันผวนกอใหเกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้น กดดัน
ใหตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การดำรงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
มากขึ้น ในขณะท่ีความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาใหมีความทั่วถึงมากข้ึน ประกอบกับ
จำนวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนจะสงผลใหความเปนเมืองเติบโตอยางตอเนื่อง ตามมาดวยการมีขอกำหนดของรูปแบบ
และกฎเกณฑที่ เก่ียวเนื่องกับลักษณะการใชพื้นที่  และความเปนมิตรตอสิ่ งแวดลอม ภายใตเงื่อนไขการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใชระบอบ
ประชาธิปไตย และการปฏิบัติใหเปนไปตามสิทธิมนุษยชนจะเขมขนมากขึ้น 

สำหรับสถานการณและสภาพแวดลอมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแตอดีตถึงปจจุบันทำ
ใหประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลำดับ โดยถูกจัดอยูในกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางมาตั้งแตป 
๒๕๓๑ และไดขยับสูงข้ึนมาอยูในกลุมบนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางตั้งแตป ๒๕๕๓ และลาสุดในป 
๒๕๕๗ รายไดประชาชาติตอหัวเพิ่มข้ึนเปน ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร สรอ. ตอปฐานการผลิตและบริการหลากหลายข้ึน 
ฐานการสงออกสินคาอุตสาหกรรมใหญขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแขงขันและมีสวนแบงใน
ตลาดโลกสูงขึ้นและสรางรายได เงินตราตางประเทศในระดับสูง อาทิ กลุมยานยนต อิเล็กทรอนิกสและ
เครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมอาหาร สินคาเกษตร การทองเที่ยว และบริการดานสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญขึ้น
สงผลใหการจางงานเพ่ิมข้ึนเปน ๓๘.๑ ลานคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ลานคน อัตราการวางงานเฉลี่ยไม
ถึงรอยละ ๑ ปญหาความยากจนจึงลดลงตามลำดับจากรอยละ ๒๐.๐ ในป ๒๕๕๐ เปนรอยละ ๑๐.๙ ในป ๒๕๕๖ 
คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการไดรับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสราง
พื้นฐานตางๆ และการคุมครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเขาถึงทรัพยากรตางๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพ
ดีขึ้นตามลำดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเปนสากลมากข้ึน ความรวมมือระหวางประเทศไทยกับ
นานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อเปนกลไกและชองทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองของประเทศก็มีความกาวหนาไปมาก รวมทั้งกรอบความรวมมือที่ชวยทำใหประเทศไทยสามารถ
ยกระดับมาตรฐานตางๆ ไปสูระดับสากลก็มีความคบืหนามากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณในชวงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในป ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ไดสงผลใหภาครัฐ
และภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสรางภูมิคุมกัน ใหดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอัน
ไดแก การดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบไดอยางเปนระบบดีขึ้น มีการกากับ
ดูแลวินัยทางการเงินการคลังท่ีกำหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเปนแนวปฏิบัติที่ดีข้ึนและฐานะการคลังมี
ความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงนิสารองระหวางประเทศอยูในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบ
ตางๆ ใหมีการดำเนินการอยางเปนระบบมากขึ้น มีการสรางความเปนธรรมใหกับกลุมตางๆ สามารถคุมครอง
ผูบริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบไดดีขึ้น ชวยสรางบรรยากาศของการแขงขันในตลาด และ
สนับสนุนใหการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคลองตัวมากข้ึน 

แตประเทศไทยก็ยังมีจุดออนในเชิงโครงสรางหลายดานทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดออน
สำคัญของประเทศไทยไดแก โครงสรางประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลำดับ แตคุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ำและการ
ออมไมเพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุมทักษะฝมือสูงและกลุมทักษะฝมือระดับลาง ผลิตภาพแรงงาน
โดยเฉลี่ยยังต่ำ ท้ังระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ำ ตองอาศัยการเพ่ิมปริมาณเปนแรงขับเคลื่อนหลัก 
ขณะที่โครงสรางเศรษฐกิจมีสัดสวนภาคการคาระหวางประเทศตอขนาดของเศรษฐกิจสูงกวาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศมาก จึงมีความออนไหวและผันผวนตามปจจัยภายนอกเปนสำคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมี



๒๓ 

 

ผลิตภาพการผลิตต่ำ โดยที่การใชองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลคายังมีนอย การลงทุนเพ่ือ
การวิจัยและพัฒนายังไมเพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแลวไมถูกนามาใชใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจและ
สังคมไดอยางคุมคา การพัฒนานวัตกรรมมีนอย สำหรับการดำเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาด
การบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การดำเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความตอเนื่องประสิทธิภาพต่ำ ขาด
ความโปรงใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะท่ีปญหาคอรรัปชั่นมีเปนวงกวาง การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกสรวมทั้งการบริหารจัดการนายังไมเปนระบบโครงขายที่สมบูรณและลาชา การบังคับใชกฎหมายยัง
ขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบตางๆ ลาสมัยไมทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม 
ไมเคารพสิทธิผูอื่นและไมยึดผลประโยชนสวนรวมเปนสำคัญขณะท่ีความเหลื่อมล้ำและความแตกแยกในสังคมไทย
ยังเปนปญหาที่ทาทายมาก รวมทั้งปญหาในดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เผชิญกับภาวะขยะลนเมือง
และสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงในทุกดาน 

ทั้งนี้ ปจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่สำคัญ ไดแก การ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ ในระยะเวลา ๒๐ ปตอจากนี้ไป จะมีนัยยะที่สำคัญ
ยิ่งตอการพัฒนาประเทศ กำลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วยอมสงผลตอ
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใชจายการลงทุนและการออม ตลอดจนคาใชจายดานสุขภาพ 
ความม่ันคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับขอจากัดดานทรัพยากร ท้ัง
ดานแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะตอตนทุนการผลิตและสภาพแวดลอมความเปนอยูของประชาชน
นอกจากนั้นปญหาความเหลื่อมล้ำในมิติตางๆ ก็มีนัยยะตอการสรางความสามัคคีสมานฉันทในสังคม ขอจำกัดตอ
การยกระดับศักยภาพทุนมนุษย ความจำเปนในการลงทุนเพื่อยกระดับบริการทางสังคมและโครงสรางพื้นฐานที่มี
คุณภาพอยางทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาใหเกิดความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ และ
ที่สำคัญเงื่อนไขจาเปนที่ตองปรับตัวคือ การแกปญหาความออนแอของการบริหารราชการแผนดิน ท่ีทำให
จำเปนตองเรงปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อใหเกิดการบริหารราชการที่ดี 

โครงสรางที่เปนจุดออนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปรงใสดังกลาว จะสงผลให
ประเทศไทยย่ิงตองเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากข้ึนภายใตสถานการณที่กระแสโลกาภิวัตนเขมขนขึ้น 
เปนโลกไรพรมแดนอยางแทจริง โดยที่การเคลื่อนยายของผูคน สินคาและบริการ เงินทุน องคความรูเทคโนโลยี 
ขอมูลและขาวสารตางๆ เปนไปอยางเสรี สงผลใหการแขงขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศตางๆ เรงผลักดัน
การเพิ่มผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแขงขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและขอจากัดท่ีเกิดจากสภาพ
ภูมิอากาศผันผวนรุนแรงตอการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผูคนก็เพิ่มขึ้น กฎเกณฑและกฎระเบียบของ
สังคมโลกจึงมีความเขมงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปลอยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงนิ เปน
ตนเงื่อนไขตางๆ ดังกลาวจะเปนแรงกดดันใหประเทศไทยตองปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอยางชาญฉลาด
มากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะตองหย่ังรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางเพ่ือแกจุดออนและควบคูไป
กับการสรางกลไกเชิงรุกใหจุดแข็งของประเทศเปนประโยชนสูงสุดแกประชาชนสวนใหญของประเทศ ซึ่งหากไม
สามารถแกปญหาและปฏิรูปใหสัมฤทธิ์ผลไดในระยะ ๔ - ๕ ปตอจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถใน
การแขงขัน รายไดเฉลี่ยของประชาชนจะไมสามารถยกระดับใหดีขึ้นได คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ำ และปญหา
ความเหลื่อมล้ำจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะรอยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม
สามารถย่ังยืนไปไดในระยะยาว 

ทั้งนี้ เงื่อนไขในปจจุบันและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะสงผลตออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งลักษณะในเชิงโครงสรางทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้งที่
เปนจุดแข็งและเปนจุดออนที่จะตองเผชิญและผสมผสานกับปจจัยภายนอกและกอใหเกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยง
ในหลากหลายมิติ การท่ีประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคาม
เหลานี้ไดนั้น จำเปนจะตองมีการวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยางรอบดานขณะเดียวกันตอง



๒๔ 

 

วิเคราะหศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพรอมของประเทศตอการเปลี่ยนแปลงเหลานั้น โดยที่ประเทศ
ไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญเพ่ือใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมได 
และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติได ไมวาจะเปนการ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การ
ปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน และการเรียนรู ซึ่งจำเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยความ
รวมมือจากทุกภาคสวนในการดาเนินการรวมกันอยางเปนเอกภาพมีการจัดลำดับความสำคัญและแบงหนาที่
รับผิดชอบอยางชัดเจนของผูที่เก่ียวของกับประเด็นปญหานั้นๆ ซึ่งการดำเนินการดังกลาวจะตองกำหนดเปน
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือกำหนดวิสัยทัศนและเปาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการ
ทางานของภาคสวนตางๆ เพื่อใหขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูเปาหมายที่กำหนดไว 

ดังนั้น จึงจำเปนตองกำหนดยุทธศาสตรที่เหมาะสมเพ่ือแกไขจุดออนและเสริมจุดแข็งใหเอ้ือตอการพัฒนา
ประเทศ เพ่ือใหบรรลุซึ่งเปาหมายการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติในการที่จะใหประเทศไทยมีความ
มั่นคงในทุกดาน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปไดอยางยั่งยืน ท้ังนี้การ
วิเคราะหใหไดขอสรุปเก่ียวกับจุดแข็ง จุดออน โอกาสและขอจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะนำไปสูการ
กำหนดตำแหนงเชิงยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศที่ชัดเจนและไดรับการยอมรับรวมกันในสังคมไทยที่จะ
สงผลใหเกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่
สอดคลองกัน การดำเนินการมีบูรณาการและเปนเอกภาพภายใตการมองภาพอนาคตของประเทศที่เปนภาพ
เดียวกัน 

อยางไรก็ตามในชวงที่ผานมา ประเทศไทยมิไดมีการกำหนดวิสัยทัศนประเทศ เปาหมายและยุทธศาสตร
ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารจึงใหความสำคัญกับนโยบายพรรคการเมือง
หรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรฐับาลก็ทาใหการดาเนินนโยบายขาดความตอเนื่อง ถือเปนการสูญเสีย
โอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเปนการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผนดินของ
ประเทศไทยใหมีเปาหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพ่ือเปนการกำหนดใหฝายบริหารมีความรับผิดชอบที่
จะตองขับเคลื่อนประเทศไปสูเปาหมายที่เปนที่ยอมรับรวมกันและเปนเอกภาพ ประเทศไทยจาเปนจะตองมี 
“ยุทธศาสตรชาติ” ซึ่งภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเทศไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญ 
เพ่ือใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว 
สามารถรบัมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมา
สรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติได จะตองมีการกำหนดวิสัยทัศน เปาหมายของประเทศ และทิศทางในการ
ขับเคลื่อนประเทศใหสอดคลองกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความทาทายตางๆ ของบริบทโลก และบริบทการ
พัฒนาภายในประเทศ 

การกำหนดใหมี “ยุทธศาสตรชาติ” เพ่ือเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศในระยะยาว  
พรอมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผนดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรให
สามารถนาไปสูการปฏิบัติอยางจริงจังจะชวยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคสวนและนาพาประเทศ
ไทยใหหลุดพนหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปญหาที่เกิดข้ึนในปจจุบัน ทั้งปญหาทางเศรษฐกิจ ปญหาความ
เหลื่อมล้ำ ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น และปญหาความขัดแยงในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและ
บริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผานประเทศไทยไปพรอมๆ กับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศนใหมของโลกไดซึ่งจะทำใหประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสำคัญในเวทีโลก สามารถดำรง
รักษาความเปนชาติที่มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยูดีมีสุข
อยางถวนหนากันสาระสาคัญของยุทธศาสตรชาติซึ่งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติกาลังดำเนินการยกรางอยู
ในขณะนี้นั้นจะประกอบดวยวิสัยทัศนและเปาหมายของชาติท่ีคนไทยทุกคนตองการบรรลุรวมกันรวมทั้งนโยบาย
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แหงชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเปนแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองคกรและคนไทยทุกคนตองมุงดำเนินการ
ไปพรอมกันอยางประสานสอดคลอง เพื่อใหบรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนตองการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน ในทุกสาขาของกำลังอำนาจแหงชาติ อันไดแก การเมืองภายในประเทศ การเมืองตางประเทศเศรษฐกิจ 
สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๒.๒ วิสัยทัศน 
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเปนคติพจนประจำชาติวา “ม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ท้ังนี้วิสัยทัศน
ดังกลาวจะตองสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแกการมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอำนาจ
รัฐ การดำรงอยูอยางมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดำรงอยูอยางม่ันคงของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมีความม่ันคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและ
การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของ
ประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถ
ในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศและการอยูรวมกัน
อยางสันติประสานสอดคลองกัน ดานความมั่นคงในประชาคมอาเซยีนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ไมเปนภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ดอยกวา 
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๒.๓ ยุทธศาสตรชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศนและทาใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตที่พึงประสงคนั้น จำเปน

จะตองมีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาค
สวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเปนจะตองกำหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว  เพ่ือถายทอด
แนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และสรางความเขาใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน
ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศ
พัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเปนธรรม ซึ่งยุทธศาสตรชาติที่จะใชเปน



๒๗ 

 

กรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปตอจากนี้ไป จะประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก (๑) ยุทธศาสตรดาน
ความม่ันคง (๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตรดาน
การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ    (๖) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสำคัญ 
ของแตละยุทธศาสตร สรุปได ดังนี้ 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตรดานความมั่นคง มีเปาหมายทั้งในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและ
ชวยลดและปองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสรางความเชื่อมั่นในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มี
ตอประเทศไทย กรอบแนวทางที่ตองใหความสำคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัด
คอรรัปชั่น สรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอำนาจ เพื่อปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม 

(๕) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกาลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบรอยภายในประเทศสรางความรวมมอืกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเกี่ยวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น 
๒.๓.๒ ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เพื่อใหประเทศไทยสามารถ

พัฒนาไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว ซึ่งจาเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางย่ังยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสรางความ
มั่นคงและปลอดภัยดานอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ทั้งนี้ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดาน อันไดแกโครงสราง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย และการบริหารจัดการ
ทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ตองใหความสำคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแกการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสราง
ความเชื่อมั่น การสงเสริมการคาและการลงทุนที่อยูบนการแขงขันท่ีเปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจน
การพัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคาเพ่ือใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และเปนการยกระดับไปสู
สวนบนของหวงโซมูลคามากขึ้น 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีการใชดิจิทัลและการคาที่เขมขนเพื่อสรางมูลคาเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการ โดยมุงสูความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนไป รวมทั้งเปนแหลงอาหารคุณภาพ สะอาด
และปลอดภัยของโลก 

 



๒๘ 

 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตให เขมแข็งและย่ังยืน เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทำการเกษตรย่ังยืนท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมและรวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เขมแข็ง และการพัฒนาสินคาเกษตรที่มีศักยภาพและ
อาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปจจุบันท่ีมีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใชดิจิทัลและการคามา
เพ่ิมมูลคาและยกระดับหวงโซมูลคาในระดับสูงข้ึน 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย มีความเปนเลิศ
และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยการยกระดับบริการที่เปนฐานรายไดเดิม เชน การทองเท่ียว และพัฒนาให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆ เปน
ตน 

(๓) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีสวนรวม มีการจัดการสิ่งแวดลอม
เมือง และโครงสรางพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคลองกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับ
นานาประเทศ สงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความมั่นคงดานตางๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองคกร
ระหวางประเทศ รวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ 

 
๒.๓.๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปน

รากฐานที่แข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห
อยางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย มีครอบครัวที่มั่นคง 
กรอบแนวทางที่ตองใหความสำคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และทั่วถึง 
(๓) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคานิยมที่พึงประสงค 
(๔) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัว

ในการบมเพาะจิตใจใหเขมแข็ง 
๒.๓.๔ ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม เพื่อเรง

กระจายโอกาสการพัฒนาและสรางความมั่นคงใหทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำไปสูสังคมที่เสมอภาคและเปนธรรม 
กรอบแนวทางที่ตองใหความสำคัญ อาทิ 

(๑) การสรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอ้ือตอการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 



๒๙ 

 

(๔) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็ง
ของชุมชน 

(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
๒.๓.๕ ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เพ่ือเรง

อนุรักษฟนฟูและสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงดานน้ำ รวมท้ังมีความสามารถใน
การปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุงสูการ
เปนสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีตองใหความสำคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ำใหมีประสิทธิภาพท้ัง ๒๕ ลุมน้ำ เนนการปรับระบบ

การบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(๕) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม 

๒.๓.๖ ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให
หนวยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสูทองถ่ินอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีตองใหความสำคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 

๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตรชาติจะเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือใหสวนราชการและหนวยงาน

ตางๆ ใชเปนแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในดานตางๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ แผนเฉพาะดานตางๆ เชน ดานความม่ันคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติ
การในระดับกระทรวงและในระดับพื้นที่ ใหมีความสอดคลองกันตามหวงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตรชาติจะใชเปน
กรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอยางมีเอกภาพใหบรรลุ
เปาหมาย โดยจะตองอาศัยการประสานความรวมมือจากหลายภาคสวน ภายใตระบบประชารัฐ คือ ความรวมมือ
ของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจะไดมีการกำหนด
เก่ียวกับบทบาทของยุทธศาสตรชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ เพ่ือที่สวนราชการและ
หนวยงานตางๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาไดอยางตอเนื่องและบูรณาการ 

๒.๕ ปจจัยความสำเร็จของยุทธศาสตรชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตรชาติ กำหนดวิสัยทัศนระยะยาวที่ชัดเจน มีการกำหนด

เปาหมายและภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเปนท่ีเขาใจ รับรู และยอมรับเปนเจาของรวมกันสามารถ
ถายทอดเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ สูเปาหมายเฉพาะดานตางๆ ตามระยะเวลาเปนชวงๆ ของหนวยงานปฏิบัติ
ได และมีการกำหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได 



๓๐ 

 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติและแผนในระดับตางๆ เพ่ือใหสวนราชการนายุทธศาสตรชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมาย
ดานการจัดสรรงบประมาณ ใหสามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตรชาติ
อยางมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะกำหนดใหการดาเนินการตามยุทธศาสตรชาติมีความตอเนื่อง รวมท้ังมี
ระบบการติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสูการปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคลองตั้งแตระดับการจัดทายุทธศาสตร 
การนำไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมท้ังมีกลไกในการกำกับดูแล บริหารจัดการและการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและหนวยงานปฏิบัติจะตองมีความเขาใจ สามารถ
กำหนดแผนงานโครงการใหสอดคลองกับเปาหมายที่กำหนดไวในยุทธศาสตรชาติ 
 ๑.๒ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

การจัดทำแผนพัฒนาสี่ปของเทศบาลมีความสัมพันธและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ  แตท้ังน้ี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ไดสิ้นสุดลงและ
การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยูระหวางการเสนอรางแผนซึ่งไดกำหนด
ยุทธศาสตรเอาไวแลว  

ดังนั้น  เพ่ือใหการจัดทำแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลบานเหลื่อม   
มีความสอดคลองกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ เทศบาล จึงไดจัดทำแผนที่
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒  ซึ่งมีทั้งหมด  ๑๐ ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ ๑  การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
ยุทธศาสตรที่ ๒  การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
ยุทธศาสตรที่ ๓  การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรที่ ๔  การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรที่ ๕  การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่ง 

และยั่งยืน 
ยุทธศาสตรที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตรที่ ๗  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
ยุทธศาสตรที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตรที่ ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 

๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะ

ยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ 
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของประเทศในปจจุบันท่ียังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถ
ในการแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม เปนตน ทำใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๒ จึงจำเปนตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สำคัญ ดังน้ี  

(๑) การนอมนำและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม  



๓๑ 

 

(๓) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสูความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 

๒. สถานะของประเทศ 
๒.๑ ดานเศรษฐกิจ 

๒.๑.๑  ๓ ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ เริ่มแสดงใหเห็นถึงขอจากัดในการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ แมวาเศรษฐกิจของไทยในระยะท่ีผานมา (ยกเวนชวงวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ ป ๒๕๔๐-๒๕๔๑) 
จะขยายตัวไดดีเฉลี่ยประมาณรอยละ ๕ ตอป จนทาใหรายไดประชาชาติตอหัว (GNP Per Capita) ในป ๒๕๕๗ 
มาอยูที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร สรอ. ตอคนตอป ซึ่งทาใหประเทศไทยไดขยับ
ฐานะขึ้นมาเปนประเทศรายไดปานกลางข้ันสูง (Upper Middle Income Country) แตในระยะ ๘ ปที่ผานมา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงรอยละ ๓.๒ ชะลอจากรอยละ 
๕.๗ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ำกวาศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ำกวาระดับที่จะทำใหประเทศไทย
หลุดจากกับดักประเทศรายไดปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่สำคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัว
ของการลงทุนโดยรวมอยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจาก สัดสวนการลงทุนรวมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
(Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากรอยละ ๔๑.๓ ในชวงป ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เปนรอยละ ๒๕.๕ 
ในชวงป ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากน้ี เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบวาอัตราการขยายตัวของการ
ลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในชวงป ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยูท่ีประมาณรอยละ ๔.๙ ต่ำกวาสิงคโปรและมาเลเซียซึ่งมี
ระดับการพัฒนาที่สูงกวาไทย 

๒.๒.๒ การปรับโครงสรางการผลิตสูประเทศรายไดปานกลางข้ันสูง แตความสามารถในการ
แขงขันเริ่มลดลง โครงสรางการผลิตของไทยไดเปลี่ยนผานจากภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรมและบริการมาก
ขึ้น (สัดสวนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบรกิารในป ๒๕๕๓ ที่ระดับรอยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เปนรอย
ละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในป ๒๕๕๗ ตามลาดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมไดมีการสั่งสมองคความรูและเทคโนโลยี
อยางตอเนื่อง ทาใหมีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใตการบริหารจัดการของเงินทุนตางชาติมาเปน
อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงข้ึนภายใตเครือขายของบรษิัทแม
ในตางชาติและของนักลงทุนไทยท่ีมีสัดสวนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเปนประเทศรายไดปานกลางข้ันสูง 
ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนยายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิต
สูงกวา ทำใหผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผานมายังเพ่ิมในระดับที่นาพอใจแตการชะลอตัวของกำลังแรงงานและการ
เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของกำลังแรงงานเปนไปอยางลาชา ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิตรวม 
(Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงทาใหความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศในระยะหลังลดลง
ซึ่งสะทอนมาที่ปริมาณการสงออกรวมขยายตัวชาลงจากรอยละ ๙.๗ ตอปในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ. 
๒๕๔๕-๒๕๔๙) เปนเฉลี่ยรอยละ ๑.๑ ในชวง ๓ ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยูในระดับต่ำทำใหขาดพลังใน
การขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหหลุดพนจากการเปนประเทศรายไดปานกลาง ซึ่งตองอาศัยการผลิต
ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตท่ีเปนของตนเองมากขึ้น แมวาการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในชวง
กอนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยูในระดับที่นาพอใจก็ตาม แตมีแนวโนมลดลงในระยะ ๘ ป ที่ผานมา และยังมี
ความลาชาเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในชวงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศ
เขาสูการเปนประเทศรายไดสูงในชวงกอนหนา ทั้งนี้การขยายตัวของ 

 
 
 



๓๒ 

 

ผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากรอยละ ๓.๓๒ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เปนรอยละ ๒.๐๕ ในชวงครึ่งแรก
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทาใหประเทศไทยจาเปนตองใหความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การผลิตเพ่ิมการลงทุนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพิ่มแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของ
ปจจัยแรงงาน 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกรงดานเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเปนอุปสรรคตอการ
แกไขปญหาเชิงโครงสราง การรองรับเง่ือนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหาร
จัดการเศรษฐกิจในอนาคต แมวาเศรษฐกิจไทยจะประสบปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในป 
๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แตการใหความสำคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังทาใหเสถียรภาพของ
เศรษฐกิจไทยอยูในเกณฑที่แข็งแกรง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกลเคียงกัน
อยางไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเปนจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออำนวยตอการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมาอยางตอเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเปนขอจากัดตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากข้ึน 
โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยรอยละ ๓๗.๙ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๐ เปนรอยละ ๔๒.๒ 
ในชวง ๓ ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ใหเห็นวาแมจะอยูภายใตกรอบวินัยทางการคลังแตมีแนวโนม
เพ่ิมขึ้นจากผลของการดำเนินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผานมาและจะเปนขอจากัดตอการใช
มาตรการทางการคลังในการกระตุนเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะตอไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแขงขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไมมากนัก เนื่องจาก
ตางประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกวาไทย และประเทศไทยอยูในสถานการณการแขงขันที่อยูตรงกลางระหวาง
ประเทศที่มีความไดเปรียบดานตนทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความกาวหนาและความสามารถในการ
แขงขันทางนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ไดจัด
อันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยเปนอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในป พ.ศ. ๒๕๕๗ 
IMD (International Institute for Management Development) ไดจัดอันดับไวที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้น
นำ ในขณะท่ีผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเขาไปประกอบธุรกิจประจาป ๒๕๕๘ หรือ Ease of 
Doing Business ๒๐๑๕  ซึ่งดำเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยไดรับการจัดใหอยูในอันดับที่ ๒๖ จาก 
๑๘๙ ประเทศทั่วโลก  

๒.๑.๖ สถานการณการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไดรับ 
การยกระดับดีขึ้นจากการผนึกกำลังของหนวยงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยง
ใหเกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แตยังคงอยูในระดับต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมประเทศที่มีรายไดสูง โดยใน
ป ๒๕๕๗ อันดับความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรอยูท่ี ๔๗ และดานเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ 
ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามลำดับในป ๒๕๕๑ และตลอดชวง
ระยะเวลา ๑๔ ปที่ผานมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) คาเฉลี่ยการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาตอ GDP ยังคงอยูในระดับ
รอยละ ๐.๑๗ ตอ GDP โดยในป ๒๕๕๖ (ขอมูลลาสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเปน
รอยละ ๐.๔๘ ตอ GDP โดยเปนการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณรอยละ ๕๓ และจากภาคเอกชน
ประมาณรอยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแลว เชน เกาหลีใต ญ่ีปุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีคาใชจายเพื่อ
การวิจัยและพัฒนาอยูที่รอยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ตอ GDP ในป ๒๕๕๕ ตามลำดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจานวนไมเพียงพอตอการสงเสริม
การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับกาวหนา โดยในป ๒๕๕๖ บุคลากรดานการวิจัย
และพัฒนามีจานวน ๑๑ คนตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแลว สวนใหญจะอยู
ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

 



๓๓ 

 

๒.๑.๗ สถานการณดานโครงสรางพื้นฐานยังคงมีปญหาในหลายๆ ดาน ประกอบดวยรูปแบบ
การขนสงยังไมสามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเปนทางนาและทางรางไดตามเปาหมายและยังขาดการพัฒนา
คุณภาพการใหบริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การใหบริการนาประปายังกระจุกในเขต
นครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหลงนาดิบไมเพียงพอ การใหบริการ ICT ยังไมทั่วถึงกระจุกตัวอยูใน
เมือง และมีราคาคอนขางสูง ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศมีแนวโนมลดลงเล็กนอยและยังคงเผชิญกับ
ความเสี่ยงดานความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
การพัฒนานวัตกรรมดานพลังงานและ ICT อยูในระดับต่ำและมีขอจำกัด ยังไมสามารถ 
พัฒนาตอยอดในเชิงพาณิชยไดอยางเปนรูปธรรมนอกจากนี้ ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่
เก่ียวของกับการบริหารจัดการดานโครงสรางพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญา การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส การรกัษาความปลอดภัย และขอจำกัดตอการทำธุรกิจใหมและการประกอบ
กิจการในตางประเทศ ตลอดจนบุคลากรดานโลจิสติกสยังขาดความรูและทักษะเฉพาะดานที่ตรงตอความตองการ
ของอุตสาหกรรม เชน ความรูดานภาษา ความรูดานเทคโนโลยี และความรูในการดำเนินธุรกิจตางประเทศ เปนตน 

๒.๒ ดานสังคม 
๒.๒.๑ โครงสรางประชากรเปลี่ยนแปลงเขาสูการเปนสังคมสูงวัย แตยังคงมีปญหาทั้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกชวงวัย เน่ืองจากปจจัยหลักๆ ไดแก 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอยางรวดเร็ว มีพัฒนาการไมสมวัยและการ 

ตั้งครรภในกลุมวัยรุนที่มีแนวโนมเพิ่มข้ึน อัตราการเจริญพันธุรวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในชวงป ๒๕๐๗-๒๕๐๘ 
เปน ๑.๖๒ คน ในชวงป ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดวาในป ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  

(๒) กาลังแรงงานมีแนวโนมลดลง และแรงงานกวารอยละ ๓๐ เปนประชากรกลุมเจเนอเรชั่น  
Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพ่ิมขึ้นชา ซึ่งจะเปนขอจากัดตอการพัฒนาในระยะตอไป กำลังแรงงานของ
ไทยมีจานวน ๓๘.๙ ลานคนในชวงป ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงรอยละ ๐.๑ ในป ๒๕๕๖ และรอยละ ๐.๒ ในป 
๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นรอยละ ๒.๒ ตอปในชวง ๑๐ ปท่ีผานมา (ป ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แตยังต่ำ
กวาประเทศเพื่อนบาน เชน มาเลเซีย ๑ เทาตัว และสิงคโปร ๕ เทาตัว และกำลังแรงงานกวารอยละ ๖๕.๑ มี
การศึกษาระดับมัธยมตนและต่ำกวา นอกจากนี้ กำลังแรงงานกลุมเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจำนวนรอยละ ๒๗ ของ
ประชากรในป ๒๕๕๓ มีลักษณะความเปนปจเจกสูง ไมใหความสำคัญกับการมีครอบครัว สงผลตอรูปแบบการ
ประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุรวมของประเทศในอนาคต 

 (๓) กลุมผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน สะทอนถึงภาระคาใชจายดาน 
สุขภาพที่เพ่ิมมากข้ึน ขณะที่ผูสูงอายุจานวนมากยังมีรายไดไมเพียงพอในการยังชีพ ผูสูงอายุมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นจาก 
๑๐.๓ ลานคน (รอยละ ๑๖.๒) ในป ๒๕๕๘ เปน ๒๐.๕ ลานคน (รอยละ ๓๒.๑) ในป ๒๕๘๓ การเพิ่มขึ้นของ
ผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะสงผลตอภาระคาใชจายในการดูแลที่เพิ่มสูงขึ้น แมผูสูงอายุมีสวนรวมในกำลัง
แรงงานเพ่ิมขึ้น แตมีรายไดไมเพียงพอกับคาใชจาย เนื่องจากมีการออมนอย และแหลงรายไดหลักรอยละ ๗๘.๕ 
ของรายไดทั้งหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร  

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลาย
รูปแบบมากข้ึน อัตราการเจริญพันธุที่ลดลงสงผลใหขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในป ๒๕๔๓ เหลือ ๓ 
คน ในป ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุน และครัวเรือนแหวงกลางมีการขยายตัวมากท่ีสุดในชวงป 
๒๕๔๓-๒๕๕๖ สงผลใหความสัมพันธทางสังคมและครอบครวัเปลี่ยนแปลงไปทำใหครอบครัวเสี่ยงตอการลมสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปญหาเชิงคุณภาพทั้งดานสุขภาพ การเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม โดยคน
ไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ป ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ป เพศหญิง ๗๘.๒ ป 
แตเสียชีวิตกอนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไมติดตอและอุบัติเหต ุอยางไรก็ตาม คนไทยไดรับ
โอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จานวนปการศกึษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ป เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง 



๓๔ 

 

โดยชวงป ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ป ขณะที่คณุภาพการศึกษาอยูในระดับต่ำ สะทอนไดจากคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรยีนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในป ๒๕๕๖ มีคาเฉลี่ยต่ำกวารอยละ ๕๐ นอกจากนี้ คน
ไทยสวนใหญมีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสำรวจตางๆ พบวาปญหาสำคัญที่สุด คือ 
ความซื่อสัตยสุจริต และการทุจริตคอรรัปชัน โดยเห็นวาตองสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเรงดวน 

๒.๒.๔ สถานการณความยากจนมีแนวโนมลดลง แตยังคงมีความเหลื่อมล้ำของการกระจาย
รายได สัดสวนคนจนลดลงอยางตอเนื่องจากรอยละ ๔๒ ในป ๒๕๔๓ เหลือรอยละ ๑๐.๙ ในป ๒๕๕๖ แตความ
ยากจนยังกระจุกตัวหนาแนนในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมลาดานรายไดมีแนวโนมดี
ขึ้นเล็กนอย คาสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ดานรายไดลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในป ๒๕๕๔ 
เหลือ ๐.๔๖๕ ในป ๒๕๕๖ อยางไรก็ตามความแตกตางของรายไดระหวางกลุมคนรวยท่ีสุดกับกลุมคนจนที่สุด
แตกตางกันถึง ๓๔.๙ เทา ในป ๒๕๕๖ โดยกลุมคนรวยที่สุดรอยละ ๑๐ ถือครองรายไดสูงถึงรอยละ ๓๖.๘ ของ
รายไดท้ังหมด ขณะที่กลุมคนจนที่สุดรอยละ ๑๐ ถือครองรายไดเพียงรอยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานท่ีสำคัญจาก
โครงสรางเศรษฐกิจท่ีไมสมดุล สงผลใหการกระจายประโยชนของการพัฒนาไปยังกลุมคนตางๆ ในสังคมไมท่ัวถึง* 
ประชากรที่เกิดชวงป ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ำระหวางกลุมคนยังคงเปนปญหาสำคัญของสังคมไทย อันเน่ืองมาจาก 
(๑) ความเหลื่อมล้ำดานสินทรัพยท้ังดานการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยูในกลุม 

เพียงสวนนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุมผูถือครองท่ีดินรอยละ ๒๐ มีการถือครองที่ดินมาก
ที่สุด     มีสัดสวนการถือครองที่ดินสูงกวากลุมผูถือครองที่ดินรอยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินนอยที่สุด ๓๒๕.๗ 
เทา เน่ืองจากปญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินวางเปลาของภาครัฐ 

(๒) เดก็ยากจนยังเขาไมถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขณะที่โอกาสในการเขาถึงการศกึษาในระดับ 
ปริญญาตรียังมีความแตกตางกันตามฐานะของกลุมประชากร ระหวางเขตเมือง-ชนบทและระหวางภูมิภาค มี
ปจจัยหลักมาจากปญหาเรื่องคาครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุมประชากรรอยละ ๑๐ ที่มีฐานะความ
เปนอยูดีที่สุด มีโอกาสเขาถึงการศึกษาระดับปริญญาตรมีากกวากลุมประชากรรอยละ ๑๐ ท่ีมีฐานะความเปนอยู
ดอยที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เทา นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกวานักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เทา 

(๓) คุณภาพการใหบริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ำกันระหวางภูมิภาค โดยเฉพาะ 
การกระจายทรัพยากรทางการแพทยและสาธารณสุข อาทิ จากการสำรวจทรัพยากรสาธารณสุขในป ๒๕๕๖ 
พบวา อัตราสวนแพทยตอประชากรระหวางกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตางกันถึง ๓.๖ เทา 

(๔) ความเหลื่อมล้ำการเขาถึงการคุมครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเขาถึงการ 
คุมครองมากขึ้น จากการเขาถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพ่ิมข้ึนจาก ๑.๒๙ ลานคน ในป ๒๕๕๕ เปน 
๒.๔๗๑ ลานคน ในป ๒๕๕๗ ทำใหแรงงานในระบบมีสัดสวนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ ๔๒.๔ ในป ๒๕๕๗ อยางไรก็ตาม 
แรงงานในระบบไดรับคาจางเฉลี่ยสูงกวาแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เทา ในป ๒๕๕๖ 

(๕) ความเหลื่อมล้ำดานกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไมเขาใจกฎหมาย เขาไมถึง 
กระบวนการยุติธรรม และหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทำงาน นอกจากนี้ ผูมีรายได
นอยมักไมไดรับความเปนธรรม ไมสามารถตอสูคดีจากการที่ไมสามารถรับภาระคาใชจายในกระบวนการยุติธรรม
และตองใชระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกวารอยละ ๙๙.๙ ไดรับความ
คุมครองทางดานสุขภาพ โดยอยูภายใตระบบประกันสุขภาพถวนหนารอยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมรอยละ  
๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ/รัฐวิสาหกิจรอยละ ๗.๑ ขณะท่ี กลุมผูดอยโอกาสมี
หลักประกันทางรายไดมั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในป ๒๕๕๘ ผูสูงอายุไดรับการสงเคราะหเบ้ียยัง
ชีพเพิ่มขึ้นเปนแบบข้ันบันไดตามชวงอายุ ๘.๓ ลานคน จากผูสูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ลานคน สวนผูพิการไดรับ
เบ้ียยังชีพเพ่ิมขึ้นเปน ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผูพิการรอยละ ๘๙.๕ และรัฐใหเงินอุดหนุนแกเด็กดอยโอกาสท่ีอยูใน



๓๕ 

 

ครอบครัวยากจนใหไดรับการเลี้ยงดูท่ีมีคุณภาพภายใตโครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอยางไรก็ตาม 
สวัสดิการดานท่ีอยูอาศัยยังไมครอบคุลมกลุมผูมีรายไดนอยและผูยากไร แมวารัฐจัดสวัสดิการดานที่อยูอาศัย
ภายใตโครงการตางๆ แตปจจุบันกลุมผูมีรายไดนอยและรายไดปานกลางยังไมมีกรรมสิทธิ์ในท่ีอยูอาศัยถึง 
๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อยางไรก็ตาม รัฐเริ่มใหความสำคัญกับการพัฒนาที่อยูอาศัยแกผูสูงอายุโดยเฉพาะผูที่มี
รายไดนอยและผูยากไร 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโนมเปนสังคมพหุวัฒนธรรม
มากขึ้น อาทิ การใหคุณคากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแกตัว ไมรูจัก
เสียสละไมเอ้ือเฟอเผื่อแผ และขาดความรบัผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโนมการเปนสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะ
การเขามาของแรงงานตางชาติที่กอใหเกิดการนาเอาวัฒนธรรมตนทางผสมผสานกับวัฒนธรรมทองถ่ิน 

๒.๒.๘ ความเขมแข็งของชุมชนมีแนวโนมที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแกปญหาและสนองตอบ
ความตองการของชุมชนดวยตนเองไดดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดทาแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และบูรณา
การเปนแผนตำบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด
เพ่ือใหไดรับการสนับสนุนทั้งในดานองคความรูและงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการ
รวมกลุมทำกิจกรรมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและเชื่อมโยงเปนเครือขายเพิ่มขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แหงใน
ป ๒๕๕๕ เปน ๑๕๒,๓๗๗ แหง ในป ๒๕๕๖ สวนใหญเปนกลุมธุรกิจชุมชนและอาชีพ รอยละ ๓๒.๕๑ ขององคกร
ทั้งหมด และองคกรการเงิน รอยละ ๒๖.๗๗  

๒.๒.๙ ความไมยอมรับในความคิดเห็นที่แตกตางกันสงผลใหเกิดความขัดแยงในสังคม ในชวง
ระยะเวลากวา ๑๐ ปที่ผานมา ความขัดแยงในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุมตางๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น 
นำไปสูความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน และสงผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนท้ังทางตรงและทางออม 

๒.๓ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติสวนใหญถูกนาไปใชในการพัฒนาจานวนมาก กอใหเกิดความ

เสื่อมโทรมอยางตอเนื่องและเกิดปญหาความขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน 
(๑) พื้นที่ปาไมลดลง เนื่องจากจำนวนประชากรที่เพ่ิมมากข้ึน ทำใหความตองการใช

ที่ดินเพ่ือการผลิตทางการเกษตร การอยูอาศัย และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย พื้นที่ปาไม
จึงถูกบุกรุกทำลายมากข้ึน โดยพื้นท่ีปาไมลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ลานไร หรือรอยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนที่ทั้งหมดของ
ประเทศในป ๒๕๐๔ เปน ๑๐๒ ลานไร หรือคิดเปนรอยละ ๓๑.๖ ในป ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทำใหความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากร
ดินและที่ดินมีปญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใชประโยชนที่ไมถูกตองตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรม
เสื่อมคุณภาพ การชะลางพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพื้นที่ภูเขา ซึ่งมีขอจำกัดในการ
นำไปใชประโยชน การใชทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไมมีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหนวยงานที่
เกี่ยวของ การบริหารจัดการที่ดินมีปญหาความไมเปนธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความ
หลากหลายทางชีวภาพกำลังตกอยูภายใตภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศปาไมอยาง
ตอเน่ืองเปนเวลานาน 

(๓) ปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝงถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช
ประโยชนอื่นๆ จำนวนมาก เชน การเพาะเลี้ยงชายฝง โดยเฉพาะการทำนากุง การขยายตัวของเมืองและ
อุตสาหกรรม ทำใหพ้ืนที่ปาชายเลนลดลงจากป ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนท่ีปาชายเลนกวา ๒.๓ ลานไร เหลือเพียง ๑.๕ ลาน
ไร ในป ๒๕๕๒ คิดเปนการลดลงรอยละ ๓๔.๘ ทำใหรัฐเริ่มมีนโยบายปกปองปาชายเลนอยางจริงจัง โดยไม
อนุญาตการตอสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแตป ๒๕๓๔ และหามการใชประโยชนอื่นๆ อยางไรก็ตาม ในระหวางป 
๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบวา ปาชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในป ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ลานตัน 



๓๖ 

 

ลดลงจากป ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ลานตัน ในขณะที่พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ำชายฝงของประเทศไทยยังคงขยาย
ตัวอยางตอเนื่องจากปริมาณความตองการสัตวน้ำที่เพ่ิมมากขึ้น 

 
(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไมเพียงพอกับความตองการ แตประสิทธิภาพการใช

พลังงานดีข้ึน ความตองการใชพลังงานของประเทศเพ่ิมข้ึนตลอด ๓๐ ปที่ผานมาแตการผลิตพลังงานเชิงพาณิชย
เพ่ือการบริโภคภายในประเทศไมเพียงพอกับความตองการ ทาใหตองนำเขาจากตางประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในป 
๒๕๕๕ ตองนำเขาเพ่ิมข้ึนรอยละ ๖ อยูท่ีระดับ ๑.๐๘ ลานบารเรลเทียบเทาน้ำมันดิบตอวัน คิดเปนรอยละ ๕๔ 
ของความตองการใชในป ๒๕๕๕ และคิดเปนรอยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ำมนัดิบมีการนำเขาสูงท่ีสุดคิดเปนรอย
ละ ๗๖ ของการนำเขาพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใชพลังงานเชิงพาณิชยข้ันตนในป ๒๕๕๕ เพ่ิมขึ้นรอยละ ๖.๘ 
อยูที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบารเรลเทียบเทาน้ำมันดิบตอวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศไทยมี
แนวโนมดีขึ้น โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของการใชพลังงานต่ำกวาอัตราขยายตัวของ GDP โดยในป ๒๕๕๕ การ
เพ่ิมขึ้นของ GDP รอยละ ๑ ขณะที่มกีารใชพลังงานเพ่ิมขึ้นเพียงรอยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ำยังมีสวนที่ไมสามารถจัดสรรไดตามความตองการ ประเทศไทย
ประกอบดวย ๒๕ ลุมน้ำหลัก น้ำทำตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ลานลูกบาศกเมตร ขณะที่การพัฒนา
แหลงเก็บกักน้ำในประเทศมีความจุคิดเปนรอยละ ๒๘ ของปริมาณน้ำทำธรรมชาติ มีแองน้ำบาดาลท้ังหมด ๒๗ 
แองน้ำบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ำบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ลานลานลูกบาศกเมตร มีศักยภาพที่จะ
พัฒนาขึ้นมาใชได โดยไมกระทบตอปริมาณน้ำบาดาลที่มีอยูไดรวมปละ ๖๘,๒๐๐ ลานลูกบาศกเมตรอยางไรก็ตาม 
การพัฒนานาบาดาลข้ึนมาใช มีขอจำกัดในเรื่องขงความคุมทุนเนื่องจากมีคาใชจายในการสูบน้ำ และการ
ดำเนินการสำรวจสูง ขณะที่ภาพรวมความตองการใชน้ำในประเทศ ในป ๒๕๕๗ มีจำนวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ 
ลานลูกบาศกเมตร โดยที่ศักยภาพของการเขาถึงแหลงน้ำของภาคสวนตางๆ มีจำนวน ๑๐๒,๑๔๐ ลานลูกบาศก
เมตร และยังไมสามารถจัดสรรน้ำตามความตองการไดอีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ลานลูกบาศกเมตร 

๒.๓.๒ ปญหาสิ่งแวดลอมเพิ่มสูงข้ึนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปญหาขยะมูลฝอยยังไมไดรับการแกไขอยางมีประสิทธิภาพ แนวโนมอัตราการเกิดขยะมูล 

ฝอยเฉลี่ยตอคนตอวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในป ๒๕๕๓ เปน ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในป 
๒๕๕๗ สถานที่กำจัดขยะแบบถูกตองตามหลักวิชาการมีเพียงรอยละ ๑๙ และมีการนำมูลฝอยกลับไปใชประโยชน
เพียงรอยละ ๑๘ ทำใหมีปริมาณขยะสะสมตกคางเพ่ิมสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ลานตัน ในป ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในป 
๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ลานตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส มีแนวโนมเพิ่มขึ้นรอยละ ๑๐ ตอป  เนื่องจาก
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว สงผลใหในอนาคตอาจตองประสบปญหาการกำจัด
ซากของเสียเหลานี้ หากภาครัฐไมมีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอยางครบวงจร ขณะท่ีการ
จัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการไดประมาณรอยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการนา
ของเสียอันตรายกลับมาใชประโยชนใหมมากขึ้น แตยังพบการลักลอบท้ิงกากอุตสาหกรรมในหลายพ้ืนที่อยาง
ตอเน่ือง เนื่องจากตนทุนในการกำจัดสูง 

 (๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแหง แตมีแนวโนมดีข้ึน ในป ๒๕๕๗ พบสาร 
มลพิษทางอากาศเกินคามาตรฐานในหลายพ้ืนท่ีของประเทศ และที่เปนปญหาสำคัญไดแกฝุนละออง กาซโอโซน 
และสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) โดยมีพ้ืนท่ีวิกฤติในเขตพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปญหา
สารอินทรียระเหยงาย ในขณะที่พ้ืนที่อื่น เชน กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม ขอนแกน พบสารเบนซินเกินคา
มาตรฐาน แตสวนใหญมีปริมาณลดลงจากปที่ผานมา ซึ่งไดรับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานนามันเชื้อเพลิงเมื่อ
ตนป ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปญหาฝุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง สวนหน่ึงเปนผล
การปรับปรุงมาตรฐานนามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เปน EURO ๔ ตั้งแตป ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนสง
สาธารณะและทางจักรยาน การเขมงวดกับการตรวจจับรถควันดำ อยางไรก็ตาม ปญหามลพิษทางอากาศในพ้ืน



๓๗ 

 

ที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนตจำนวนมากสำหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน พบวา
สถานการณดีข้ึนเปนลาดับ โดยความรวมมือและการทำงานระหวางภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 
และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน้ำที่อยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลง สถานการณคุณภาพน้ำในชวง ๑๐ ปที่ผานมา  
(พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโนมเสื่อมโทรมลง โดยแหลงน้ำท่ีอยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลงสวนแหลงน้ำที่อยูใน
เกณฑพอใชและเสื่อมโทรมมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน สาเหตุสำคัญมาจากการชะหนาดินที่มีปุยตกคางจากการเกษตรและ
การปศุสัตว และการระบายน้ำเสียจากชุมชน ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน มีจำนวนไมเพียงพอตอการบำบัด
น้ำเสียที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปจจุบัน มีปริมาณน้ำเสียจากชุมชน ๑๐.๓ 
ลานลูกบาศกเมตรตอวัน ขณะที่ระบบบาบัดนาเสียรองรับนาเสียที่เกิดข้ึนไดเพียงรอยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปลอยกาซเรือนกระจกเพิ่มข้ึน แตอัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปลอย 
กาซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ตามปริมาณความตองการใชพลังงานที่เพ่ิมข้ึน
ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแหงชาติฉบับที่ ๒ การจัดทาบัญชีกาซเรือนกระจกของ
ประเทศไทย ระบุวาประเทศไทยมีการปลอยกาซเรือนกระจก ในป  ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ลานตัน
คารบอนไดออกไซดเทียบเทา และเพ่ิมเปน ๒๖๕.๙ ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ในป ๒๕๔๗ โดยปริมาณ
การปลอยกาซเรือนกระจกมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนรอยละ ๓.๓ ตอป อยางไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในชวง ๕ ปที่
ผานมา ท้ังนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดกาซเรือนกระจกตางๆ ที่มีการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้นในประเทศ 
ประกอบกับการกักเก็บกาซเรือนกระจกในภาคปาไมและการใชประโยชนที่ดินมีแนวโนมเพ่ิมมากขึ้นรอยละ ๑.๑ 
จึงสงผลใหภาคดังกลาวเปนภาคที่มีความสำคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและชวยลดปริมาณการปลอยกาซเรือน
กระจกโดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยางย่ิงอุทกภัยเกิดขึ้นบอยครั้งและมีความรุนแรง
มากข้ึน สงผลกระทบตอภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ท้ังอุทกภัย ภัยแลง วาตภัย และดินถลม 
สรางความเสียหายนับเปนมูลคากวาหมื่นลานบาท อันเปนผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัย
พิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยางย่ิงอุทกภัยมีแนวโนมและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะสงผลกระทบตอภาคการผลิตและ
วิถีการดำรงชีวิตของคนไทยเปนประจำทุกปในมิติของจานวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบวาภัยแลงเปนภัยธรรมชาติที่
สงผลกระทบตอประชากรเปนจำนวนมากกวาภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ำทวมเปนภัยธรรมชาติที่สงผลให
ประเทศไทยถูกจัดอยูในลำดับประเทศท่ีมีความเสี่ยงตนๆ ของโลก 

๒.๔ ดานการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพฒันา 
๒.๔.๑ ดานธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะตองใหความสำคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยางเรงดวนจากการ
ประเมินผานดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย ชี้วา สังคมไทยในภาพรวมมีความอยูเย็นเปนสุขรวมกัน
อยูในระดับปานกลางในป ๒๕๕๖ แตองคประกอบดานสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยูในระดับท่ีตองเรง
แกไข สถานการณดังกลาว ถือเปนความจาเปนของประเทศไทยท่ีจะตองใหความสำคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยาง
เรงดวน เนื่องจากสถานการณวิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอยางนอย 
๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปรงใส (๔) หลักความมีสวนรวม (๕) หลัก
ความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุมคา ขณะนี้ ไดมีการสะสมตัวและลุกลามสูทุกภาคสวน ไดแก ภาคการเมืองทั้ง
ระดับชาติและระดับทองถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือใหไดรับการเลือกตั้ง มีผลประโยชนสวนตน
ทับซอนกับผลประโยชนรัฐหนวยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไมเปนธรรมาภิบาล มีการใชอำนาจหนาที่
โดยมิชอบ หาผลประโยชนใหตนเองและพวกพอง ภาคธุรกิจบางสวนมีการรวมมือกับนักการเมืองและขาราชการ 
กระทำการทุจริตเพ่ือใหไดงานจากภาครัฐ ปดงานอยางรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความ



๓๘ 

 

รับผิดชอบตอผูบริโภค ภาคประชาชนมีแนวโนมยอมรับการทุจริตตางๆ ท่ีตนเองไดรับประโยชนมากขึ้น สถาบัน
ทางศาสนาบางสวนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปญหาการบริหารจัดการทรัพยสินของสวนรวม 
ขาดความโปรงใส ปลอยใหคนบางกลุมใชศาสนาเปนเครื่องมือแสวงหาประโยชน สื่อมวลชนหลายสำนักวางตัวไม
เปนกลาง ไมแสดงบทบาทในการตอตานการทุจริตหรือปกปดขอเท็จจริง รับผลประโยชนจากกลุมนายทุนและนัก
ธุรกิจการเมืองจนไมสามารถรักษาจรยิธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแตป ๒๕๔๔ โดยสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ไดสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางตอเนื่อง พบวา บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ย
อยูที่ ๗๒% ในป ๒๕๕๗ ถือวาอยูในระดับดีเม่ือเทยีบกับป ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ย
ลดลงเมื่อเทียบกับป ๒๕๕๔ ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ ๗๗% แสดงใหเห็นวา บริษัทจดทะเบียนไทย ใหความสำคัญใน
การพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อโอกาสในการเติบโตอยางยั่งยืนและสรางความเชื่อมั่นแกผูลงทุนทั้งใน
ประเทศและตางประเทศสูการยอมรับในระดับสากล 

๒.๔.๒ ดานการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอำนาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดจัดระเบียบการบริหารราชการแผนดินแบงออกเปน ๓ สวนไดแก บริหาร
ราชการสวนกลาง บริหารราชการสวนภูมิภาค และบริหารราชการสวนทองถิ่นที่ใชหลักการกระจายอำนาจที่
สวนกลางไดมอบอำนาจระดับหนึ่งใหประชาชนในทองถิ่นไปดำเนินการปกครองตนเองอยางอิสระโดยที่ไมขัดตอ
กฎหมายของประเทศ ทั้งสามสวนนี้อยูในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบ
บริหารราชการแผนดิน รวมไปถึงการกำหนดนโยบายเพ่ือใหขาราชการนำไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่
เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนในโครงสรางของหนวยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการกำหนดสวนราชการไวเปน ๒๐ กระทรวง และสวนราชการไมสังกัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอำนาจเกิดผลสำเร็จหลายดานแตยังมีปญหาที่ตองแกไขการกระจาย
อำนาจใหแก อปท. ในระยะที่ผานมาไดดำเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และแผนปฏิบัติการ
กำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการใช
งบประมาณเปนตัวกระตุนใหเกิดการถายโอนภารกิจ หนาที่และเพ่ิมรายไดในการดำเนินงานของ อปท. โดยใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดสวนของรายไดของทองถ่ินตอรายไดรัฐบาลคิดเปนรอยละ ๑๓.๓๑ เพิ่มขึ้นเปนรอย
ละ ๒๕.๑๗ ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ และรอยละ ๒๘.๒๑ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถายโอนภารกิจไป
แลวตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแก อปท. ฉบับที่ ๑ จำนวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจ
ที่จะตองถายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จำนวน ๗๕ งาน/กิจกรรมจาก 
๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถายโอนบุคลากรจากสวนกลางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จำนวน ๙.๘๕๐ คน 
แบงเปนขาราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศกึษา ๕,๒๙๕ คน ขาราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจำอยู
ที่สถานีอนามัย จำนวน ๗๙ คน และลูกจางประจำ ๓,๐๙๘ คน อยางไรก็ตามยังมีปญหาท่ีตองการการแกไข เชน 
การทับซอนของอำนาจหนาที่และเขตพ้ืนที่ระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดและเทศบาลหรืองคการบริหารสวน
ตำบล ทาใหการจัดบริการสาธารณะใหกับประชาชนยังขาดความสมดุล ปญหาการซื้อเสียง ทำใหการเลือกตั้ง
ระดับทองถิ่นขาดความชอบธรรม และปญหาการขาดแคลนรายไดของ อปท. ซึ่งรายไดที่ทองถิ่นจัดเก็บเองใน
ภาพรวมมีสัดสวนเพียงรอยละ ๙.๙๐ ของรายไดรัฐบาลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพ่ิมเปนรอยละ ๑๐.๖๕ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทองถิ่นจำเปนตองพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเปนรอยละ ๓๘.๕๒ และรอยละ 
๓๙.๔๖ ตามลำดับ สงผลให อปท. ในพ้ืนที่ ท่ีมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแนน เชน การเปนแหลงที่ตั้งของ



๓๙ 

 

อุตสาหกรรม การคา การบริการ การเปนพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก 
การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพ่ิมขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานตางดาวไดอยางมี
ขอบเขตจากัด 

๒.๔.๓ ดานการทุจริตคอรรัปชั่น 
ไทยกำลังประสบปญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนเปนอยางมาก  

พัฒนาการของการทุจริตคอรรัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตท่ีมีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจาง รับ
สินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได เนื่องจากมีความซับซอนไมมากเทากับการทุจริต
คอรรัปชั่นในปจจุบันท่ีประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอรรัปชั่นขนาดใหญที่สูงเปนแสนลานบาท อัน
เนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนซึ่งเปนรูปแบบใหมที่เกิดมากข้ึนในชวงที่รัฐเขามามี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชนจากธุรกิจในโลกสมัยใหม มีความซับซอนเพ่ิมขึ้นและใน
ปจจุบันประเทศไทยประสบปญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนเปนอยางมาก ไมวาจะเปน
องคกรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการตางๆ ท่ีออกมา รวมทั้งกฎหมายเก่ียวกับการทุจรติและการตรวจสอบ
จากองคกรตางๆ ยังไมสามารถที่จะเขาไปแกไขปญหาเหลานี้ได ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณคอรรัปชั่น 
(Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ พบวาประเทศไทย
ได ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยูอันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะ
เห็นไดวาประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กนอยเทียบกับป ๒๕๕๖ ที่ได ๓๕ คะแนน อยูอันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับ
ประเทศในกลุมอาเซียนพบวา ประเทศไทยมีคะแนนเทากับประเทศฟลิปปนส สวนประเทศสิงคโปรสูงถึง ๘๔ 
คะแนน และมาเลเซียได ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมคีอรรปัชนันอย) 
๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

๓.๑ บริบทภายใน 
๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
ภายใตสมมติฐาน (๑) แนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยรอยละ ๓.๘ ในชวง 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และรอยละ ๔.๒ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยรอย
ละ ๔ (๓) ราคานามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-
๑๐๐ ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวรอยละ ๒.๑ 
โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวตอเนื่องเฉลี่ยรอยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๒.๐ 
และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๕ และ (๖) กำลัง
แรงงานลดลงเฉลี่ยรอยละ ๐.๒ และรอยละ ๐.๗ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามลำดับภายใต
สมมุตฐิานเหลานี ้เศรษฐกิจไทยในชวง ๑๐ ปขางหนามีแนวโนมที่จะขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีคากลาง
ของการประมาณการรอยละ ๓.๘ ซึ่งทำใหเศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเปนประเทศ รายไดสูงในชวงป 
๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๓.๓) การ
ขยายตัวในกรณีฐานดังกลาวทำใหเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยูภายใตกับดักประเทศรายไดปานกลางอยาง
ถาวรมากข้ึน เมื่อคำนึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของกำลังแรงงานที่จะหดตัวเรงข้ึนเปน
เฉลี่ยรอยละ ๑.๐ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเปนปจจัยถวงตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีด
ความสามารถดานการคิดคนเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเปนสิ่งจำเปนในการยกระดับฐานะประเทศเขาสูการเปน
ประเทศรายไดสูงจะลดลงตามการเพิ่มขึ้นของสัดสวนของประชากรผูสูงอายุ (๓) จำนวนประชากรรวมจะเริ่มลดลง
ในป ๒๕๗๐ ซึ่งสงผลใหอุปสงคและการผลิตเพ่ือตอบสนองความตองการในประเทศขยายตัวชาลง  

 (๔) การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ ที่การปรับตัวเขา
สูสังคมผูสูงอายุชากวาไทย (๕) ภาระการใชจายเพื่อดูแลผูสูงอายุเพ่ิมขึ้นทาใหการจัดสรรงบประมาณเพื่อการ
พัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีขอจากัดมากข้ึน (๖) เกณฑรายไดข้ันต่ำสำหรับการเปน



๔๐ 

 

ประเทศรายไดข้ันสูงปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร สรอ. ตอคนตอปตามการเพ่ิมขึ้นของ
รายไดและมาตรฐานการครองชีพของประเทศสำคัญๆ เงื่อนไขดังกลาวทำใหประเทศไทยมีความสุมเสี่ยงท่ีจะไม
สามารถหารายไดที่เพียงพอในการที่จะทำใหคนไทยไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติ
และศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

๓.๑.๒ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ 
การเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศไทยสงผลใหอัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานตอง 

แบกรับการดูแลผูสูงอายุเพ่ิมสูงข้ึน โดยในป ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผูสูงอายุ ๑ 
คน และคาดการณวาในป ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผูสูงอายุ ๑ คน การขาด
แคลนกำลังแรงงานทำใหตองนำเขาแรงงานไรทักษะจากประเทศเพื่อนบาน ซึ่งสงผลกระทบตอตลาดแรงงานไทย
ในดานการยกระดับรายไดและทักษะฝมือแรงงานจะชาลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มขึ้นชา ปญหาการคา
มนุษย และการขาดการคุมครองทางสังคมข้ันพื้นฐานที่จำเปน ซึ่งจะเปนปญหาตอเนื่องที่สงผลตอคุณภาพชีวิตของ
คนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อยางไรก็ตาม นับเปน
โอกาสในการพัฒนาสินคาและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุมผูสูงอายุที่เพิ่มข้ึนเปนตัวเลขเบื้องตน สศช. 
จะคำนวณใหมอีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานขอมูลในแบบจำลองเสร็จสมบูรณเกณฑขั้นต่ำในป ๒๕๔๖ ซึ่งอยูที่ 
๑๒,๗๔๕ ดอลลาร สรอ. ตอคนตอป 

๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ำ 
ความเหลื่อมล้ำเปนปญหาสำคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ำดานรายได โอกาสการ

เขาถึงบริการภาครัฐและการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ นำไปสูความขัดแยงในสังคม และเปนอุปสรรคตอการ
พัฒนาประเทศที่ลดทอนความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและความม่ันคงทางสังคม จากการกระจายรายไดและ
ผลประโยชนของการพัฒนาไปยังกลุมคนตางๆ ในสังคม บางพื้นที่และบางสาขาการผลิตไมทั่วถึงเปนธรรม
ผลประโยชนสวนใหญตกอยูในกลุมที่มีโอกาสและรายไดสูง ทำใหสัดสวนรายไดระหวางกลุมคนรวยรอยละ ๑๐ 
ของประชากรกับกลุมคนจนรอยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกตางกันถึง ๓๔.๙ เทาในป ๒๕๕๖ นอกจากนี้
ความเหลื่อมล้ำยังสงผลใหเกิดปญหาตางๆ อาทิ ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเขาถึง
บริการการศึกษาและสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพอยางเทาเทียม การแยงชิงทรัพยากร การรับรูขอมูลขาวสารปญหา
อาชญากรรมและยาเสพติด 

๓.๑.๔ ความเปนเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสูความเปนเมืองมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเพ่ือลดความแออัดของ

เมืองหลวงและเมืองหลัก อันเปนการกระจายความเจริญสูพื้นที่นั้นๆ จึงจำเปนที่จะตองมีการลงทุนโครงสราง
พื้นฐาน การจัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง การใชประโยชนของทรัพยากรทองถ่ินทั้งปจจัย
การผลิตและแรงงานไปสูภาคการคา บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหมๆ ที่จะชวยลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งจะสงผลตอการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทองถ่ิน การลดลงของ
แรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปญหาการบริหารจัดการขยะท้ังขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมข้ึนของ
ประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถิ่น อยางไรก็ตาม การ
ผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีขนาดใหญขึ้นเพ่ือตอบสนองความตองการคนในเมืองที่มากข้ึน จะสงผลใหเกิด
การประหยัดจากขนาด การขนสงมีตนทุนต่ำลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุมคามากขึ้น 
นอกจากนี้ ความตองการแรงงานท่ีมากข้ึนจะมีสวนเอ้ือหรือทำใหจำเปนตองมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพื้นที่
เพ่ือตอบสนองความตองการของสถานประกอบการที่มจีำนวนมาก 

 
 
 



๔๑ 

 

๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบดานการบริหารจัดการ 

ภาครัฐ เอื้อตอการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตรา
สำคัญๆ ที่จะชวยสนับสนุนใหการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ 
หนวยงานของรัฐ องคการเอกชนหรือองคกรใดที่ดำเนินกิจกรรมโดยใชเงินแผนดิน มีหนาที่ตองเปดเผยขอมูล
เก่ียวกับการดำเนินการดังกลาวตอสาธารณะเพื่อใหพลเมืองไดติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐตองดำเนินการ
ตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ และตองจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่น ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิ
บาล พัฒนาและสรางโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำและสรางความเปนธรรมอยางยั่งยืน กระจายอำนาจและจัด
ภารกิจ อำนาจหนาที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหวางราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวน
ทองถิ่น รวมทั้งมีกลไกปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีมีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 
ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐตองดำเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและ
ความยั่งยืนทางการคลัง และการใชจายเงินแผนดิน อยางคุมคา จัดใหมีระบบการเงินการคลังเพื่อสังคม มีระบบ
ภาษีอากรที่มีความเปนธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม 

 (๒) ภาคประชาสังคมใหความสำคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ มูลนิธิ 
สถาบันการศึกษา หนวยงานวิจัยตางๆ นาเสนอผลการติดตาม วิเคราะห สังเคราะห เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอรรัปชั่นท้ังการ
คอรรัปชั่นขนาดใหญและคอรรัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอำนาจ เพื่อรายงาน
ขอคนพบและขอเสนอแนะสูสาธารณะ เปนแรงกดดันใหผูมีอำนาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย 
มาตรการ และกลไกการทางานตางๆ ใหเหมาะสมมากขึ้น 

๓.๒ บริบทภายนอก 
๓.๒.๑ การเขาสูสังคมผูสูงอายุของโลก 
องคการสหประชาชาติประเมินสถานการณวาในชวงป ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะ 

เปนศตวรรษแหงผูสูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปขึ้นไปมากกวารอยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก 
โดยประเทศที่พัฒนาแลวจะใชระยะเวลาที่คอนขางยาวนานในการเขาสูสังคมผูสูงอายุเชน ญี่ปุน อเมริกา ยุโรป 
ขณะที่กลุมประเทศกำลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรดังกลาวคอนขางสั้นกวา สะทอนถึง
ระยะเวลาในการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรบัสังคมผูสูงอายุที่สั้นกวาประเทศพัฒนาแลวคอนขางมาก โดยการเปน
สังคมผูสูงอายุจะสงผลใหมีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนยายแรงงานตางดาวมากขึ้น 
นอกจากนี้ มีความตองการสินคาและบริการที่เหมาะกับผูสูงอายุมากขึ้น นับเปนโอกาสอยางมากสำหรับประเทศ
ไทยที่จะพัฒนาดานธุรกิจและลงทุนดานการคาและบริการ ดานการทองเท่ียว ที่พักอาศัย การใหบริการสุขภาพใน
รูปแบบตางๆ รวมทัง้เปนโอกาสของแรงงานไทยในการไปทำงานในประเทศที่พัฒนาแลว 

๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีรวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ 

การผลิตและการคาที่มีการใชเทคโนโลยีมาชวยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสกลาย
มาเปนรูปแบบการคาที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสูการใชเทคโนโลยีที่
ผสมผสานระหวาง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่ เรียกวา Internet of 
Things (เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตที่เชื่อมอุปกรณและ เครื่องมือตางๆ เชน โทรศัพทมือถือรถยนต ตูเย็น โทรทัศน 
และอื่นๆ เขาไวดวยกัน) เพ่ือผลิตสินคาตามความตองการของผูบริโภครายบุคคลมากยิ่งข้ึน โดยหากภาคการผลิตที่
ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไมทัน ขาดการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม   จะทาให
ความสามารถในการแขงขันลดลง 



๔๒ 

 

๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(๑) แนวโนมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบานมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขต 

เศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลตอทิศทางการวางแผนพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานของประเทศไทย 
ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ดานการคาการลงทุนท่ีมุงเนนใหความสำคัญกับเรื่องความโปรงใสและ
สิ่งแวดลอมมากขึ้น 

(๒) การเปดเสรีภายใตขอตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป ๒๕๕๘ จะนำมาซึ่งโอกาสที่ 
สำคัญๆ หลายประการตอการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ไดแก ๑) การลดขอจำกัดในดาน
อุปสงคในประเทศ ๒) โอกาสในการใชปจจัยการผลิตและแรงงานสำหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่
ใชแรงงานและวัตถุดิบเขมขนในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและพัฒนาตนเองไปสูระดับการผลิตท่ีสูงขึ้น
ทั้งการผลิตในประเทศและการใชฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบานและ ๓) โอกาสในการใชความไดเปรียบดาน
สถานท่ีตั้งและดานโครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกสในการขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจใหเปนศนูยกลางทางดานการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 

(๓) การเปดเสรีทางการคากับประเทศท่ีพัฒนาแลว จะมีการนำประเด็นดานมาตรฐานของ 
การคาและบริการมาเปนขอกีดกันทางการคาซึ่งผูประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมตองปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจน 
พัฒนาสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและมีความรับผิดชอบตอสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการ
เปดเสรีทางการคาจะกอใหเกิดการเคลื่อนยายเงินทุน แนวโนมราคาสินคาเกษตรและสินคาขั้นปฐม แรงกดดันจาก
การเพ่ิมข้ึนของขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินคาเกษตร 
สินคากึ่งทุนและเทคโนโลยีเขมขน รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไมท่ัวถึง ยังมี
แนวโนมที่จะตอกย้ำปญหาความเหลื่อมล้ำทางดานรายไดใหมีความรุนแรงมากข้ึนและเปนอุปสรรคตอการสราง
การเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเปนปจจัยที่จำเปนตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่
ตอเน่ืองและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเส่ียงที่จะผันผวนตลอดชวงแผนฯ ๑๒  
เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในชวงตนแผนพัฒนาฯ และแนวโนม
การปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในชวงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะ
ในประเทศสำคัญๆ ในชวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสูวิกฤติและสรางผลกระทบตอ
เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสำคัญๆ ของโลกไมประสบ
ความสำเร็จอยางเปนรูปธรรม  

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความกาวหนาในการติดตอสื่อสาร การขยายตัว 
ของเครือขายทางสังคมออนไลน สงผลใหมีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ตอวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม 
ตลอดจนความสัมพันธระหวางบุคคล กระบวนการเรยีนรู และพฤติกรรมการบรโิภคของคนในประเทศ 

๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะสงผลกระทบซ้ำเติม

ตอสถานการณความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของ
โลกเพ่ิมขึ้น ทำใหเกิดความแหงแลงเปนระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดชวง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป สงผลกระทบ
ตอความอุดมสมบูรณของดิน ปาไมเกิดความเสื่อมโทรม แหลงนาขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรค
ระบาดในพืชและสัตว และอาจเกิดผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยกรณทีี่เกิดโรคระบาดใหม เกิดความเสี่ยงตอการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เชน ระบบนิเวศปาไม ระบบนิเวศชายฝง พ้ืนที่ชุมน้ำ เกิดการกัดเซาะชายฝง 
และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกลาวขางตน จะสงผลตอความมั่นคงดาน
อาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 



๔๓ 

 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังสงผลใหภัยพิบัติทางธรรมชาติมี
แนวโนมเกิดบอยครั้งข้ึนและมีความรุนแรงมากข้ึน ทั้งอุทกภัย ภัยแลง แผนดินไหวและดินโคลนถลม สงผล
กระทบตอภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการ
ดำรงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ขอตกลงระหวางประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความ
เขมขนและเปนแรงกดดันใหประเทศไทยตองเตรียมพรอมรับภาระในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกภายใต
กระแสการแขงขันทางการคา 

๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
ประเด็นสำคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดทาเปาหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในชวงเวลา ๑๕ ป โดย
สหประชาชาติใหการรับรองแลวเมื่อวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบดวยเปาประสงค (Goal) จานวน ๑๗ ขอ 
และเปาหมาย (Target) จานวน ๑๖๙ ขอ ซึ่งจะสงผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่
ตองเนนขจัดความยากจนใหหมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  มีระบบการศึกษา มีความเทาเทียมกันทางเพศ 
สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบย่ังยืน มีระบบโครงสรางพื้นฐานท่ีรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลด
ความไมเทาเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบย่ังยืน เตรียม
ความพรอมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอยางย่ังยืน สงเสริมใหสังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและสงเสริม
ความเปนหุนสวนเพ่ือการพัฒนาในระดับโลกรวมกัน 
๔. กรอบวิสัยทัศนและเปาหมาย 

๔.๑ กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู ทำใหการ

กำหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่นอมนำและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของการ
พัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
ตองใหความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศที่มีรายไดปาน
กลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนาไปสูการบรรลุ
วิสัยทัศนระยะยาว “ม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 

๔.๒ การกำหนดตำแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning) เปนการ
กำหนดตำแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติที่ สศช. ไดจัดทำขึ้น 

ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงที่มีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดานการ
ขนสงละโลจิสติกสของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) เปนแหลงผลิต
สินคาเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงที่ เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 

๔.๓ เปาหมาย 
๔.๓.๑ การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ำกวารอยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติตอ

หัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ในป ๒๕๔๖ เพิ่มขึ้นเปน ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ 
ดอลลาร สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร สรอ.) ตอคนตอป 

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไมต่ำกวาเฉลี่ยรอยละ ๒.๕ ตอป 



๔๔ 

 

(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ำกวาเฉลี่ยรอยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุน
ภาครัฐไมต่ำกวารอยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ำกวาเฉลี่ยรอยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณ
การสงออกขยายตัวเฉลี่ยไมต่ำกวารอยละ ๔.๐ ตอป) 

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคมสูง
วัยอยางมีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกชวงวัยมีความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

(๒) การศกึษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคณุภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากที่เอื้อตอการพัฒนาคน 

๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
(๑) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บรกิารทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางทั่วถึง 

๔.๓.๔ การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใช

ประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔ ) เ พ่ิ มป ระสิ ท ธิ ภ าพ แล ะ เส ริม ส ร า งธ รรม า ภิ บ าล ใน การบ ริห าร จัด การ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้ำใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ำ 

๔.๓.๕ การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น 
(๓) มีการกระจายอำนาจท่ีเหมาะสม 

๕. แนวทางการพฒันา 
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

๕.๑.๑ การสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้ง

ดานการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ดานบุคลากรวิจัย ดานโครงสรางพ้ืนฐาน และดานการบริหารจัดการ รวมท้ัง
สนับสนุนและผลักดันใหผูประกอบการมีบทบาทหลักดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและ
พัฒนาใหใชประโยชนอยางแทจริงทั้งเชิงพาณิชยและสาธารณะโดยใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

๕.๑.๒ การพฒันาผลิตภาพแรงงาน 
สรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากำลังคนและแรงงานใหมี

ทักษะความรูและสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของตลาดและรองรับการเปดเสรีของประชาคมอาเซียน 
โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยดวยเทคโนโลยี เรงรัดใหแรงงานท้ังระบบมีการเรียนรูข้ันพ้ืนฐานเพ่ือ
สามารถแขงขันในตลาดแรงงานได สนับสนุนใหแรงงานและปจจัยการผลิตมีความยืดหยุนในการเคลื่อนยาย
ระหวางสาขาการผลิตและระหวางพื้นท่ีการผลิต เพื่อใหแรงงานสามารถเคลื่อนยายไปสูสาขาการผลิตที่มผีลิตภาพ
การผลิตสูงสุด และสนับสนุนใหผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝมือแรงงานใหเปนมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

 



๔๕ 

 

๕.๑.๓ การสงเสริมผูประกอบการท่ีเขมแข็งและพาณิชยดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการใหมีความยืดหยุน สามารถปรับตวัและดำเนิน

ธุรกิจทามกลางการดำเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการคาในรูปแบบตางๆ เพิ่มสัดสวนความเปน
เจาของของคนไทยและสนับสนุนใหมีการขยายตลาดที่มีแบรนดสินคาและชองทางการตลาดท่ีเปนของตนเองมาก
ขึ้น ตลอดจนพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรม
ดิจิตอล 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสรางพื้นฐานเรงลงทุนและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคม
ขนสงเพื่อเช่ือมโยงพื้นที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงขายรถไฟใหเปนโครงขาย
หลักในการเดินทางและขนสงของประเทศ พัฒนาโครงขายระบบขนสงสาธารณะและโครงขายทางหลวงพิเศษ
ระหวางเมือง ขยายขีดความสามารถของทาอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาทาเรือที่มีศักยภาพใหเปนทาเรือ
อิเล็กทรอนิกสเต็มรูปแบบ รวมท้ังพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการ
พัฒนาดานอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน เชน อุตสาหกรรมซอมบำรุงและผลิตชิ้นสวนอากาศ
ยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เปนตน เพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศในการเปนฐานการผลิตใน
ภูมิภาคอาเซียน 

๕.๑.๕ การปรับโครงสรางการผลิต 
ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินคาเกษตรขั้นปฐม

เปนสินคาเกษตรแปรรูปท่ีมีมูลคาสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสรางความเชื่อมโยงทางดานวัตถุดิบกับ
ประเทศเพ่ือนบานและลดระดับการผลิตสินคาขั้นปฐมท่ีสูญเสียขีดความสามารถในการแขงขัน ลงสูระดับที่จาเปน
สำหรับการสรางความมั่นคงทางดานอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตใหสอดคลองกับศักยภาพพ้ืนท่ีและ
ความตองการของตลาดตั้งแตตนนาถึงปลายนาทั้งดานกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งสงเสริมการรวมกลุมทาง
การเกษตรจากกิจการเจาของคนเดียวเปนการประกอบการในลักษณะสหกรณ หางหุนสวน และบริษัทเพ่ือใหเกิด
การประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและแหลงน้ำ ใชเทคโนโลยีการผลิตใน
ระดับที่ เหมาะสม ใชกลไกตลาดในการปองกันความเสี่ยง ตลอดจนสงเสริมและเรงขยายผลแนวคิดการทำ
การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมย่ังยืนปรับโครงสรางการผลิตภาคบริการ
โดยเรงพัฒนาระบบคมนาคมขนสงใหเกิดความเชื่อมโยงกันเปนโครงขายท้ังทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เรง
พัฒนาทาเทียบเรือขนาดใหญเพ่ือรองรับการเติบโตของการทองเที่ยวทางทะเล ปรบัปรุงแกไขกฎหมายที่เก่ียวของ
กับการทองเที่ยวใหครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับการทองเที่ยวและสงเสริมการ
ทองเที่ยวและกำหนดและจัดทำกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการทองเที่ยวของไทยสูสากลและรองรับการ
พัฒนาการทองเที่ยวใหสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ รวมทั้งสงเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะ  
กลุมคลัสเตอรทองเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาดานการทองเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงท้ังทางกายภาพ วิถี
ชีวิต/วัฒนธรรมทองถิ่นและกิจกรรมการทองเท่ียว ตลอดจนสงเสริมการสรางความเชื่อมโยงดานการทองเที่ยวใน
ภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศท่ีมีพรมแดนติดกันและประเทศท่ีมีโครงขายคมนาคมขนสงเชื่อมโยงกันเพ่ือใหเกิดการ
พัฒนาแบบองครวมทั้งระบบพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเปนแหลงการถายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยง
การผลิตกับอุตสาหกรรมที่เปนฐานรายไดประเทศ และเปนกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใหเขาสูการเปน
ศูนยกลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซยีนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานที่สนับสนุนการ
ขยายตัวดานการคาการลงทุน เชน โลจิสติกส และพลังงาน รวมทั้งปจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เชน ลดอุปสรรค
การเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ เปนตน สงเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชทั้งภาคการ
ผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอำนวยความสะดวก
ทางการคาการลงทุนดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสรางเศรษฐกิจและสังคมแหงปญญา



๔๖ 

 

และการเรียนรู มุงเนนการพัฒนาธุรกิจเชิงสรางสรรค การลงทุนที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
การประหยัดพลังงานและการใชพลังงานทดแทน การลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย การจัดตั้ง
สำนักงานใหญขามประเทศ บริษัทการคาระหวางประเทศ รวมทั้งการใหความสำคัญเรื่องความรับผิดชอบและการ
ตอบแทนสูสังคมขององคกร และกิจการเพื่อสังคม 

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 
๕.๒.๑ การพฒันาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยชวงวัยเด็กตั้งแตแรกเกิดใหมีพัฒนาการที่สมวัยในทุกดาน วัยเรียน วัยรุนใหมีทักษะ
การเรียนรู ทักษะชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนภายใตบริบทสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานใหมีการพัฒนา
ยกระดับสมรรถนะฝมือแรงงานเพ่ือสรางผลิตภาพเพ่ิมใหกับประเทศ วัยผูสูงอายุใหมีการทำงานที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพและประสบการณ มีรายไดในการดำรงชีวิต มีการสรางเสริมและฟนฟูสุขภาพเพ่ือปองกันหรือชะลอความ
ทุพพลภาพและโรคเรื้อรังตางๆ ท่ีจะกอใหเกิดภาระแกปจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง โดย 
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษา

ใหมเพื่อสรางความรบัผิดชอบตอผลลัพธ (Accountability)  
(๒) ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด

การศกึษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแตกระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกใหได

คนดีคนเกง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เนนผลลัพธจากตัวผูเรียน และ  
(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู โดยมุงจัดการเรียนรูเพื่อสรางสมรรถนะกำลังคนทั้งระบบ

การศึกษาตั้งแตระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู ปรับหลักสูตรและผลิต
กำลังคนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและความตองการของตลาด การวิจัยและการใชเทคโนโลยีและสื่อเพื่อ
การเรียนรู 

๕.๒.๓ การพฒันาดานสุขภาพ โดยสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทยเพ่ือรองรับการเปนสังคมผูสูงอายุทั้งในดานผลิตภัณฑสุขภาพและที่อยูอาศัย

สำหรับผูสูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสรางความย่ังยืนในระยะยาว 
โดยพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรดานสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐใหเกิดความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการและการใชทรัพยากร และสงเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพใน
รูปแบบเครือขายที่มีการใชทรัพยากรรวมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางสุขภาพ
นานาชาติทั้งในดานศูนยกลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนยกลางบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพ 
(Wellness Hub) ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ (Product Hub) และศูนยกลางบริการวิชาการและ
งานวิจัย (Academic Hub) เพื่อนารายไดกลับมาใชยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมท้ัง
สงเสริมการใหความสำคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อใหการขับเคลื่อน
นโยบายของทุกภาคสวนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีตอสุขภาพของประชาชน 

๕.๒.๔ การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอื้อตอการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมและความจำเปนทางกายภาพใหเหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุใน
รูปแบบที่หลากหลายทั้งในดานการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยางบูรณาการ โดยการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวนอยางตอเนื่อง รวมท้ังพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพรอมใหเปนตนแบบของการดูแลผูสูงอายุ
เพ่ือขยายผลไปสูชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใชชีวิตประจาวันสำหรบัผูสูงอายุ 

 
 



๔๗ 

 

๕.๓ การลดความเหลื่อมลาทางสังคม 
๕.๓.๑ การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ มุงเนนการเพิ่มผลิตภาพ

แรงงาน โดยสนับสนุนใหแรงงานมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานอยางมีมาตรฐาน ปรับ
โครงสรางคาจางแรงงานใหชัดเจนและสะทอนทักษะฝมือแรงงานอยางแทจรงิ เรงผลักดันใหการใชระบบมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของ
เกษตรกรรายยอย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคลองกับพ้ืนที่ สราง
หลักประกันรายไดแทนการอุดหนุนดานราคาสินคาเกษตร ลดตนทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปจจัยการผลิต 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเนนการสรางภูมิคุมกัน
ระดับปจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงอยางหลากหลาย 
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) 
สนับสนุนการจัดหาท่ีอยูอาศัยของผูมีรายไดนอยและการเขาถึงระบบสาธารณูปโภค กำหนดเปนนโยบายที่อยู
อาศัยแหงชาติและเมืองนาอยู พัฒนาโครงการที่อยูอาศัยแกปญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดำเนินการรวมกับภาค
ธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จำเปนและเหมาะสมตามกลุมเปาหมาย (Customized 
Welfare) ที่คำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกตางกัน โดยมีแนวทางการรับภาระคาใชจายรวมกัน (Cost 
Sharing) 

๕.๓.๓ การสรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตร 
สนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยที่ไรที่ดินทากินและยากจนไดมีที่ดินเปนของตนเองหรือมีสิทธิทำกินในที่ดินปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการน้ำอยางเปนระบบและเขาถึงพื้นท่ีเปาหมายไดอยางแทจริงดวยการผลักดัน พรบ.
ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณรวมกันของหนวยงาน และสรางกระบวนการมีสวน
รวม รวมทั้งปรับโครงสรางภาษีที่เปนธรรม เชน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดลอม เปน
ตน 

๕.๓.๔ การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค การคุมครองสิทธิข้ันพื้นฐาน และการ
เขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเขมแข็งดานกฎหมายใหแกประชาชน 
รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายเพ่ือลดปญหาความเหลื่อมล้ำ เชน กฎหมายปาชุมชนกฎหมายภาษีมรดก 
กฎหมายที่ดิน เปนตน 

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 
๕.๔.๑ การลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความ

พรอมรองรับความเปนเมือง ทั้งดานการบริหารจัดการดานผังเมืองดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ
คมนาคมขนสง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน มีคุณภาพ 
และเพียงพอตอความตองการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสรางความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับ
การพัฒนา 

๕.๔.๒ การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเช่ือมโยงกับเพื่อนบาน สงเสริมและเรงรัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของประเทศเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศทั้งดาน
การคา การลงทุน และการบริการ โดยคำนึงถึงการเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Logistics) สนับสนุนใหเกิด
ความรวมมือในหวงโซอุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานดานอำนวยความ
สะดวกทางการคา ขนสง และโลจิสติกสใหมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพตอภาคธุรกิจอยางแทจริง 

๕.๔.๓ การสงเสริมการลงทุน การคาชายแดน และการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให
ความสำคัญกับนโยบายสงเสริมการลงทุนและการคาชายแดนเพ่ือดึงดูดใหนักลงทุนในภูมิภาคเขามาลงทุนในไทย
และประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งสงเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยใหความสำคัญกับ
การลงทุนโครงสรางพื้นฐาน การสงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน การบริหารจัดการแรงงานตางดาว และการ



๔๘ 

 

ใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือชวยอำนวยความสะดวกดานการคาชายแดนและการผานแดนระหวางไทยกับ
ประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

๕.๕ การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใชประโยชนจากทุนธรรมชาติ โดย

คำนึงถึงขีดจำกัดและศักยภาพในการฟนตัว ปกปองรักษาทรัพยากรปาไม โดยสนธิกำลังของทุกภาคสวนนำระบบ
สารสนเทศมาใชเพื่อการบริหารจัดการ บังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม เพ่ิมพื้นที่ปาไมโดย
สงเสริมการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
และแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลคาของระบบนิเวศและการสราง
รายไดจากการอนุรักษ จัดสรรที่ดินใหแกผูยากไร กระจายการถือครองที่ดิน จัดทำฐานขอมูลที่ดินเพ่ือการบริหาร
จัดการอยางเปนระบบ การจัดเก็บภาษีท่ีดินในอัตรากาวหนา กำหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และ
กำหนดมาตรการปองกันการถือครองที่ดินของคนตางชาติ บริหารจัดการน้ำเพื่อใหเกิดความยั่งยืน บูรณาการ
ระหวางหนวยงานอยางเปนระบบ สรางศูนยขอมูลทรัพยากรน้ำ จัดตั้งองคกรบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่ เชน 
คณะกรรมการลุมน้ำ และองคกรผูนำ คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ลดความขัดแยงเชิงนโยบายระหวาง
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การทองเท่ียว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแรโดยกำหนดปริมาณ
ที่เหมาะสมในการน้ำแรมาใชประโยชน คำนึงถึงความจาเปนและมูลคาในอนาคต บังคับใชมาตรการควบคุม
ผลกระทบจากการทาเหมืองแรที่กอมลพิษตอสภาพแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

๕.๕.๒ การสงเสริมการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สรางระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใชแลวที่มี
ประสิท ธิภาพ ขับ เคลื่อนสู  Zero Waste Society ผานมาตรการตางๆ เชน  การปฏิ รูประบบภาษีและ
คาธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดลอม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดลอม มาตรฐานและฉลากสินคา เปนตน 

๕.๕.๓ การสงเสริมการผลิต การลงทุน และการสรางงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู
เศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมสีเขียว สงเสริมผูประกอบการให
สามารถปรับระบบสูหวงโซอุปทานหรือหวงโซคุณคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Supply Chain/Green 
Value Chain) สงเสริมการทำการเกษตรกรรมย่ังยืน รวมทั้งสงเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย 
เพ่ือใหประเทศไทยมีศักยภาพใหมีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษทั้ง
ทางอากาศ ขยะ น้ำเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี
ใหกับประชาชน เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะเปนลำดับแรก โดยสงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนำ
กลับมาใชใหมใหมากที่สุดเรงกำจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานที่กำจัดในพื้นที่วิกฤต สรางรูปแบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายท่ีเหมาะสม เนนการแปรรูปเปนพลังงาน สรางวินัยของคนในชาติมุงสูการจัดการ
ที่ยั่งยืน โดยใหความรูแกประชาชน และการบังคับใชกฎหมาย 

๕.๕.๕ การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ ผลักดันการจัดทำแผนแมบท
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของอาเซียน หาแนวทางความรวมมือกับอาเซียนและอนุ
ภูมิภาคลุมน้ำโขงในประเด็นการขนสงขามพรมแดน การเคลื่อนยายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหกับทุกภาคสวน สงเสริมการ
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรบัตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ใหความสำคัญกับการปองกันนาทวม วางแผนปองกัน



๔๙ 

 

เมืองและพ้ืนที่ชายฝง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Resilience City) การใหบริการของระบบนิเวศ สงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสราง
แนวปองกันตามธรรมชาติ และการจัดทำแผนธุรกิจตอเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติใหมี
ประสิทธิภาพพรอมรองรับแนวโนมการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

 
๕.๖ การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๑ การสรางความโปรงใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยใหมีชองทางใหทุกภาค
สวนสามารถเขาถึง เขาตรวจสอบขอมูลของภาคราชการและรองเรียนได เชน ขอมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัด
จางโครงการของทางราชการ ขอมูลการประมูลโครงการ ผูชนะการประมูลและราคาปดประมูลขอมูล
ความกาวหนาตามกระบวนการยุติธรรม เชน คดีที่ไมดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอรรัปชันและคดี
ที่ประชาชนใหความสนใจในแตละยุคสมัย ฯลฯ 

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีความเปนมืออาชีพและเพียงพอตอการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐรวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหระบบราชการเล็กกะทัดรัดแตมีความ
คลองตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓ การสรางรูปแบบการพัฒนา อปท. ใหเหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง
ทางดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม รวมทั้งเปนแกนหลักในการประสานเครอืขายและเชื่อมโยงภาคสวนตางๆ 
ในระดับพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๔ การสรางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ สรางผลงานที่มี
คุณภาพ รวดเร็วและนาเชื่อถือ สามารถเปนเครื่องมือใหกับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได 
โดยเฉพาะอยางย่ิงการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญๆ ท่ีมีการใชจายงบประมาณเปนจำนวนมาก และเปน
โครงการที่มีผลกระทบในวงกวาง 
 ๑.๓ แผนพฒันาภาค/แผนพฒันากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 แผนพฒันาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   แผนพัฒนาภาค เปนแผนท่ีที่ยึดกระบวนการมี สวนรวมของทุกภาคสวนจากทุกจังหวัด
ทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุมจังหวัดใหสามารถ  ใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดทำโดยสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
(สศช.) มีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดการพัฒนาที่สมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
โดยประกอบไปดวย  ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคกลาง   ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใต  ซึ่งเทศเทศบาลตำบลกังแอนนั้นต้ังอยูภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปของเทศบาลมีความสัมพันธกับแผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ดานเศรษฐกิจ ดานการเกษตร  การทองเที่ยว  การคาการลงทุน การพัฒนาคนใหมีสุขภาวะ
ดีทั้งรางกาย จิตใจและสติปญญา  รอบรู  เทาทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถดำรงชีพไดอยางมีคุณภาพ สรางความ
มั่นคงดานอาหาร  แกไขปญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถ
พึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวไดอยางอบอุน  ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ   ซึ่ง
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปยอ  ดังนี้    
 
 
 
 
 



๕๐ 

 

  
กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภาค 

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา 
๕๓/๒ บัญญัติใหจังหวัดและกลุมจังหวัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัดใหสอดคลองกับแนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน สำนักงาน
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) จึงไดจัดทำกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมี 
สวนรวมของทุกภาคสวนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น  เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุมจังหวัดใหสามารถใชเปน 
กรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัด 
๑. แนวคิดและหลักการ 
 ๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ใหเกิดการพัฒนาที่สมดุล เปนธรรมและ 
มีภูมิคุมกันตอผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคูกับกับแนวคิด 
“การพัฒนาแบบองครวม” ที่ยึด คน  ผลประโยชนของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตรพระราชทาน เขาใจ 
เขาถึง และพัฒนา  ยึดหลักการมีสวนรวมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพื่อใหสังคม
สมานฉันทและอยูเย็นเปนสุขรวมกัน 
 ๑.๒  หลักการ มุงสรางความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติตางๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผนดิน เพื่อสรางโอกาสทางการพัฒนา สอดคลองกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 

(๑) กำหนดรปูแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
(๒) กำหนดบทบาทและยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใหสอดคลองกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 

๒. ทิศทางการพฒันาเชิงพื้นท่ี 
 ภายใตกระแสโลกาภิวัตนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดลอมภายนอกเปนปจจัยสำคัญตอการ
พัฒนาประเทศ  เปนผลใหจำเปนตองเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหเหมาะสม การพัฒนาที่สมดุล 
ดังนั้นจึงกำหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศ ดังน้ี 
 ๒.๑ พัฒนาพื้นท่ีในภูมิภาคตางๆ ของประเทศใหเช่ือมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพ่ือเปนฐาน
การพัฒนาดานอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการทองเท่ียวของภูมิภาค โดยเฉพาะ 

๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่ เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West 
Economic Corridor) เชน พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแมสอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแกน-มุกดาหาร  แนวสะพาน
เศรษฐกิจพื้นที่อรัญประเทศ-สระแกว-ปราจีนบุรี  พื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพานเศรษฐกิจ
พังงา-กระบี่-สุราษฎรธาน-ีนครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

๒.๑.๒ พัฒนาพื้นที่ เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต  (North South Economic 
Corridor) ไดแก แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจ
หนองคาย-อุดรธานี-ขอนแกน-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พ้ืนที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแกว-
บุรีรัมย-มุกดาหาร 
 ๒.๒ พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหวางประเทศ โดยเนน
พื้นท่ีชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
 ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกสและโครงขายคมนาคมขนสงเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันเชิงพื้นที่ เชน การพัฒนาระบบรถราง  เพ่ิมประสิทธิภาพการขนสงทางน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการ
เชื่อมโยงโครงขายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เชน พิษณุโลก และขอนแกน 
 ๒.๔ สรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศให
ยั่งยืน ไดแก พัฒนาแหลงน้ำใหเพียงพอตอการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดลอมเมืองและแหลงอุตสาหกรรม และการจัด
ใหมีการจัดการใชประโยชนที่ดินอยางมีประสิทธิภาพ 



๕๑ 

 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๓.๑ ยุทธศาสตรการพฒันา 
  (๑) เพ่ิมศักยภาพการแขงขันดานเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการดานอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว  การ
ตั้งองคกรรวมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพื่อสงเสริมอำนวยความสะดวกดานการคาการลงทุน และสงเสริม
ความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน 
  (๒) สรางคนใหมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนใหมีสุขภาวะดีทั้งรางกาย จิตใจและสติปญญา  รอบรู  
เทาทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถดำรงชีพไดอยางมีคณุภาพ 
  (๓) สรางสังคมและเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็ง เพ่ือสรางความม่ันคงดานอาหาร  แกไขปญหา
ความยากจน หน้ีสิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได
อยางอบอุน 
  (๔) ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ โดยเรงอนุรักษและฟนฟูพ้ืนท่ีปาไมใหได 
๑๕.๙ ลานไร หรือรอยละ ๒๕ ของพ้ืนที่ภาค  ปองกันการรุกพ้ืนท่ีชุมน้ำ พัฒนาแหลงน้ำและระบบชลประทาน 
ฟนฟูดิน ยับย้ังการแพรกระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยสงเสริมทำเกษตรอินทรยี 
 ๓.๒ ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด 
  (๑) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบดวยอุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวลำภู 
และเลย) เนนการฟนฟูระบบนิเวศนเพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรการ
สงเสริมการคา การลงทุนและการทองเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน 
  (๒) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบดวย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร 
เนนใหความสำคัญกับความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา
การเกษตร สงเสริมพ้ืนท่ีชลประทาน  การทำปศุสัตวโดยเฉพาะโคเนื้อ 
  (๓) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบดวย ขอนแกน  กาฬสินธุ  มหาสารคาม 
และรอยเอ็ด  เนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของเมืองรองรับการเปนศูนยกลางการคาบริการ และการลงทุนของ
ภาค การใชประโยชนพื้นที่ชลประทานใหเกิดประโยชนสูงสุด  การทำการเกษตรกาวหนา  การเตรียมการรองรับ
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคูกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
  (๔) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑ ประกอบดวย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย  
สุรินทร  มุงเนนการพัฒนาระบบชลประทานใหเต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรบัอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
(Ethanol) พัฒนาการทองเที่ยวท้ังการทองเที่ยวเชิงนิเวศนและอารยธรรมขอมดวยการสรางคุณคาเพ่ิม และพัฒนา
เสนทาง 
  (๕)  กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ ประกอบดวย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร 
และอำนาจเจริญ  มุงเนนการพัฒนาแหลงน้ำ และระบบบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหาน้ำทวมและขาดแคลนน้ำ  
การสรางงานและรายไดจากการทองเที่ยวใหมากขึ้น 
 ๓.๓ โครงการที่สำคัญ (Flagship Project) 

(๑) โครงการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียในทุงกุลารองไหเพื่อการสงออก 
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมกุดาหารเปนประตูสูอินโดจีน 
(๓) โครงการพัฒนาเสนทางทองเท่ียวอารยธรรมขอม 
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนดวยระบบศึกษาทางไกล 
(๖) โครงการเกษตรย่ังยืนเพื่อชุมชนเขมแข็ง 
(๗) โครงการฟนฟูลุมน้ำชีตอนบนและลุมน้ำมูลตอนบนแบบบูรณาการเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน 



๕๒ 

 

 
 แผนพฒันากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑ 
  (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรรีัมย  สุรินทร)  ระยะ ๔ ป  พ.ศ. ๒๕61-2564 

ไดจัดทำขึ้นบนพ้ืนฐานการมีสวนรวมของการภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน  ทั้งภาคราชการ  องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  องคกรภาคเอกชน  และภาคประชาชน  สังคมทั้ง  ๔ จังหวัด  ทุกข้ันตอน  ตั้งแตการ
รวบรวมและจัดทำขอมูลการประเมินศักยภาพของกลุมจังหวัด การกำหนดตำแหนงทางยุทธศาสตร วิสัยทัศน  
เปาประสงครวม กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนงานและโครงการจากการทำงานรวมกันของทุกภาคสวน กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล าง ๑   จึงไดกำหนดตำแหน งทางยุทธศาสตรของกลุมจั งหวัดในอนาคต                 
และไดปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน “แหลงผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย ศูนยกลางผลิตภัณฑไหม และการ
ทองเที่ยวอารยธรรมของ” เปน “ศูนยกลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑไหม ทอมเท่ียวอารยธรรมขอม   
และ การคาชายแดน” 
 

ยุทธศาสตร แนวทางพัฒนา 
1. การพัฒนาขีดความสามารถ

ในการแขงขันเกษตร
อุตสาหกรรมและแปรรูปอาหาร 

1. สงเสริมการบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรมใหเหมาะสม  
2. ยกระดับสินคาเกษตรเขาสูระบบมาตรฐาน 
3. สงเสริมและพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
4. สงเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตวคุณภาพสูง 
5. สงเสริมกระบวนการแปรรูปผลผลิตเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม 
6. สนับสนุนใหมีการรวมกลุมผลผลิตและจำหนาย 
7. ยกระดับความสามารถในการแขงขันดานการตลาดสินคาเกษตร 
 

2. การยกระดับอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียว และผลิตภัณฑไหม 

1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก 
2. พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยว 
3. พัฒนาสินคาและบริการทางการทองเที่ยว 
4. การพัฒนาบุคลากรดานการาทองเที่ยว 
5. สรางความเชื่อม่ันและความปลอดภัยใหนักทองเที่ยว 
6. เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไหมใหมีคุณภาพ 
7. พัฒนาผลิตภัณฑไหมใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 
8. สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธการทองเที่ยวและผลิตภัณฑ
ไหม 

3. การสงเสริมและพัฒนาการคา
การลงทุนและการคาชายแดน 

1. สงเสริมและพัฒนาการคาชายแดนและการลงทุนในตางประเทศ 
2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกส 
 

 

 แผนพฒันาจังหวัดสุรินทร (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของเทศบาลตำบลกังแอนมีความสัมพันธกับแผนพัฒนาจังหวัดสุรินทร เทศบาลฯ 

ไดจัดทำแผนสี่ปโดยสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสุรินทร  ระยะ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕61-2564) 
โดยมุงเนนใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความมั่นคง ม่ังคั่งและยั่งยืน  ซึ่งแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
สุรินทร  ระยะ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) มีรายละเอียดดังนี้ 
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วิสัยทัศน ( Vision)  
 “ เมืองเกษตรอินทรีย   ทองเที่ยววิถีชุมชน  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ” 
 
เปาประสงครวม (Objective)  
 
 “  ประชาชนมคีณุภาพชีวิตที่ดี  มีความม่ันคง  มั่งคั่ง  และย่ังยืน ”  
 
พันธกิจ (Mission)  
 1. สงเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย 
 2. สงเสริมและพัฒนาการคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
 3. สงเสริมการวบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 4. สงเสริมและพัฒนาการรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคง 
 5. สงเสริมคณุภาพชีวิตประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร 
 1. ยุทธศาสตรเพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตร 
 2. ยุทธศาสตรยกระดับความสามารถในการแขงขันทางดานเศรษฐกิจและบรกิาร 
 3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
 4. ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 5.. ยุทธศาสตรเสริมสรางความม่ันคง 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
 1. ยุทธศาสตรเพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตร 

- เพื่อลดตนทุนการผลิตและเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร 
2. ยุทธศาสตรยกระดับความสามารถในการแขงขันทางดานเศรษฐกิจและบรกิาร 
 - เพื่อเพิ่มรายไดใหกับประชาชน 
3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
 - เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวและรักษาสิ่งแวดลอมใหสมดุล 
4. ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 - เพื่อใหประชาชนมีความสุขและสังคมรมเย็น 
5. ยุทธศาสตรเสริมสรางความมั่นคง 
 - เพื่อเสริมสรางความมั่นคงในพ้ืนที่ 

กลยุทธ 
1. ยุทธศาสตรเพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตร 
1.1 สงเสริมการทำเกษตรกรรมย่ังยืนและขับเคลื่อนการเกษตรอินทรีย 
1.2 การสงเสรมิและพัฒนาสินคาเกษตรใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามความตองการของตลาด 
1.3 สรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
1.4 พัฒนาและบริหารจัดการระบบโครงสรางพื้นฐานเพื่อการเกษตร 
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2. ยุทธศาสตรยกระดับความสามารถในการแขงขันดานเศรษฐกิจและบริการ 
2.1 ยกระดับขีดความสามารถการแขงขัน การลงทุนสินคาและบริการทั้งในและนอกประเทศ 
2.2 เพ่ิมศักยภาพและมูลคาผลิตภัณฑชุมชนดวยภูมิปญญาทองถิ่น 
2.3 พัฒนากำลังคนเพ่ือรองรับการแขงขันทางกาคา  การลงทุน การบริการและการทองเที่ยว 
3 .ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
3.1 สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหย่ังยืน 
3.2 สงเสริมการวบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและการพัฒนาพลังงานทางเลอืก 
4. ยุทธศาสตรดานการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
4.1 เสรมิสรางศักยภาพพ่ึงพาตนเองของประชาชน  
4.2 สงเสริมใหภาคประชาชนและกลุมองคกรมีความเขมแข็ง  
4.3 สงเสริมอาชีพ  ทักษะชีวิต และสุขภาสะแกประชาชน   
5. ยุทธศาสตรเสริมสรางความมั่นคง   
5.1 พัฒนาคน องคกร หมูบาน  เพ่ือความมั่นคง  และความสงบเรียบรอย  
5.2 สงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
5.3 สงเสริมและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน  
 
แผนงาน 
1. ยุทธศาสตรเพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตร 
1.1  สงเสริมการทำเกษตรกรรมย่ังยืน 
 1.1.1 แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 
 1.1.2 แผนงานสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีดานการเกษตรท่ีเหมาะสม 
 1.1.3 แผนงานสงเสริมและพัฒนาอาชีพภาคการเกษตรในพ้ืนที่ที่เหมาะสม (Zoning)  
 1.1.4 แผนงานการผลิตเกษตรอินทรีย 
1. 2.  การสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามความตองการของตลาด 
 1.2.1 แผนงานเพ่ิมประสทิธิภาพการแปรรูปสินคาทางการเกษตรใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน  
 1.2.2 แผนงานเพ่ิมชองทางการตลาดทั้งภายในและตางประเทศ 
1.3  การสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรและสถาบันเกษตร 
 1.3.1. แผนงานขยายผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ 

1.3.2 แผนงานสงเสริมและเชื่อมโยงเครอืขายเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
1.3.3 แผนงานเพ่ิมศกัยภาพและขีดความสามารถเกษตรกรและองคเกษตรกรสูการแขงขัน 

 1.4 พัฒนาและบริหารจัดการระบบโครงสรางพื้นฐานเพื่อการเกษตร 
 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมจังหวัดสุรินทร (SWOT  ANALYSIS)   
 จุดแข็ง (Strength)  
 1. พ้ืนท่ีเหมาะสมในการปลูกขาวหอมมะลิอินทรียและขาวหอมมะลิคุณภาพดี 
 2. มีกลุมองคกรเครือขาย  การพัฒนาท่ีเขมแข็ง 
 3. มีองคความรู ผลิตภัณฑภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีความหลากหลาย 
 4. เปนศนูยกลางของการคาขายแดนอีสานใต 
 5. มีโครงงานอุตสาหกรรมเกษตรมากเพียงพอตอการรองรับผลผลิตทางดานการเกษตร 
 6. มีศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี วิถีชีวิต และทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมดานการทองเท่ียวโดยชุมชน 
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 จุดออน (Weakness)  
 1. แหลงน้ำและระบบบริหารจัดการ ยังไมครอบคลุมทุกพ้ืนที่และยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 
 2. ขาดเกษตรกรรุนใหม 
 3. ปญหาขยะขาดการบริหารจัดการที่ดี 
 4. การใชพลังงานทดแทนในภาคการเกษตรยังมีนอย 
 5. ประชาชนยังมีรายไดต่ำ 
 6.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมถูกทำลาย 

7. เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม 
8. แรงงานยังขาดการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน 
9. ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ  
โอกาส (Opportunity)   
1. นโยบายรัฐบาลสนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพทางการคา  การลงทุน  และการทองเที่ยว  
2. นโยบายรัฐบาลมีการสงเสริมดานการเกษตรและนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชทุกมิติ  
3. นโยบายรัฐบาลใหความสำคัญดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  การบริหารจัดการขยะ           การ

บริหารจัดการน้ำ พลังงานทางเลือก และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
4. กระแสการตื่นตัวดูแลสุขภาพของคนมีเพิ่มมากขึ้น  

 5. มีกรอบความรวมมือที่สำคัญระหวางประเทศในภูมิภาคและประชาคมอาเซียน 
 6. มีการพัฒนาวัฒนธรรมดานการผลิตและการแปรรปูเพ่ือนำมาใชในการเพิ่มมูลคาสินคา 
 7. การเติบโตและขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศเพื่อนบาน  ทำใหมี
การนำเขาสินคา  วัสดุกอสราง  สินคาอุปโภค-บริโภคเพ่ิมมากขึ้น  
 อุปสรรค (Threat) 
 1. ความไมตอเนื่องของนโยบายรัฐบาล 
 2. กระแสนิยมจากภายนอกท่ีไมเหมาะสมตอการดำรงชีวิตของสังคมไทย 
 3. ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกสงผลกระทบตอสภาวะเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ 
 4. การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมและภัยพิบัติทางธรรมชาติสงผลใหเกิดความเสียหายตอการผลิตทาง
การเกษตรและโครงสรางพ้ืนฐาน 
 5. ประเทศคูแขงมีการผลิตและพัฒนาคุณภาพสินคาที่มีคุณภาพเขาสูตลาด 
 6. ขอจำกัดทางดานกฎหมายและการกีดกันทางการคา  การลงทุน  และการทองเที่ยวระหวางประเทศ 
 7. ผลกระทบจากปญหาตางๆ ของประเทศเพ่ือนบาน  สงผลใหเกิดการกระทำผิดกฎหมายระหวาง
ประเทศ 
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๒.๑๒  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
       การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  ดังนี้ 

   
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล     

 

เป้าประสงค์  

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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 การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น 
การสรุปสถานการณการพฒันา   SWOT Analysis ( จดุแข็ง  จุดออน โอกาสและอุปสรรค)  

 1) ดานโครงสรางพื้นฐาน   
  ผลการพัฒนาของเทศบาลตำบลกังแอนในปที่ผานมาไดมีการพัฒนาและชวยแกปญหาความ
เดือดรอนและบรรเทาความตองการของประชาชนในดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานสาธารณูปโภค ดานแหลงน้ำได
ระดับหนึ่ง  เนื่องจากมีขอจำกัดดานงบประมาณประกอบกับตองรบัผิดชอบพื้นที่ครอบคลุมทั้งเขตเทศบาล จึงไม
สามารถแกไขปญหาดังกลาวใหหมดไปไดเนื่องจากตองใชงบประมาณจำนวนมาก  การพัฒนาในปที่ผานมาจึง
เปนไปแบบคอยเปนคอยไป เนนการบรรเทาและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนเปนสำคัญ  .ในสวนของ
ปญหาความตองการที่ประชาชนเสนอมา ก็ไดดำเนินการบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป ของปงบประมาณถัดไป เพ่ือ
รอการจัดสรรงบประมาณมาดำเนินการ  

 2) ดานเศรษฐกิจ 
  รัฐบาลไดแกไขปญหาเศรษฐกิจมาโดยตลอด  แตไมสามารถแกไขปญหาความในดานนี้ใหหมดไป
เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำตอเนื่องหลายป  พืชผลทางการเกษตรตกต่ำ  ขาดเงินทุนหมุนเวียนใน
ภาคอุตสาหกรรมตองลดการผลิต ลดคนงาน  ทำใหคนวางงานเพิ่มมากขึ้น  ไมมีรายไดเลี้ยงดูครอบครัว  เทศบาล
ตำบลกังแอนไดมีกระตุนเศรษฐกิจโดยการสรางมาตรฐานสถานที่ในการจำหนายสินคาที่ไดมาตรฐาน  จัดการ
อบรมผูประกอบการรานคาตางๆ ใหจำหนายสินคาที่ไดมาตรฐานและมีคุณภาพ ราคาที่เหมาะสมเพ่ือสราง
แรงจูงใจในการจับจายของประชาชน ทั้งในและนอกเขตเทศบาล  

 3) ดานสาธารณสุข  
 ปญหาสุขภาพของประชาชนเปนสงสำคัญที่มีผลตอการพัฒนา ซ่ึงรัฐบาลไดใหความสำคัญในการ
เสริมสรางสุขภาพของประชาชนของชาติใหมีสุขภาพที่ดี  หากไมมีการรักษาสุขภาพของประชาชนอยางท่ัวถึง 
รวมถึงการปองกันโรคติดตอตางๆที่ดีดวยแลวก็จะสงผลใหเกิดปญหาในภาพรวม เพราะคนถือเปนศูนยกลางการ
พัฒนาที่สำคัญที่สุด    ดังนั้นเทศบาลตำบลกังแอนจึงไดใหความสำคัญและเอาใจใสกับการดูแลรักษาสุขภาพของ
ประชาชนใหมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ 

 4) ดานการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรม     
 ปจจุบันปญหาดานการศึกษาเปนปญหาที่สำคัญที่จะตองเรงเสริมสรางการเรียนรูใหแกประชาชนเพ่ือเปน
การพัฒนาศักยภาพของประชาชนใหมีคุณภาพ  สามารถพัฒนาตนเองใหเขากับยุค และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ตลอดเวลา  หากไมมีการเสริมสรางการเรียนรูจะทำใหประชาชนตกเปนผูดอยโอกาสทางสังคมมีทางเลือกในการ
ดำเนินชีวิตนอยลงจึงจำเปนตองเปนการสงเสริมการเรียนรูในทุกระดับตลอดจนรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่
เปนเอกลักษณของชุมชนใหคงอยูตอไป  

 5) ดานสังคม 
ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจที่ผานมาและการแพรระบาดของยาเสพติดในปจจุบัน  ทำใหคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนไมดีเทาท่ีควรขาดการปองกัน  และการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง ขาดโอกาสทางการศึกษา  
รวมทั้งสวัสดิการและกิจกรรมนันทนาการไมเพียงพอ   เทศบาลตำบลกังแอนจึงไดมีการสงเสริมความรูและปองกัน
การระบาดของยาเสพติดทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ  พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ คนพิการ  และผูดอยโอกาส     
ใหสามารถอยูในสังคมโดยท่ีไมเปนภาระของคนในครอบครัว สงเสริมใหเยาวชนและประชาชนใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน  สรางความเขมแข็งของชุมชน  ปองกันและแกไขผูติดเชื้อเอดสใหสามารถใชชีวิตในสังคมไดอยางปกติ



๕๘ 

 

สุข  รวมทั้งเสริมการจัดการศึกษา  มกีารพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปพรอมๆกัน  เพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิต       
ที่ดีขึ้น   

6) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เทศบาลตำบลกังแอนไดเล็งเห็นปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม  โดยประชาชนยังขาดความรู

ความเขาใจในการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางประหยัดและคุมคา  ขาดจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  
ทำใหเกิดมลพิษตางๆ  ซึ่งเทศบาลตำบลกังแอนสรางจิตสำนึกในการใหประชาชนรูจักอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ขุดลอกคลองระบายน้ำ กำจัดวัชพืช  รวมถึงการใชประโยชนจากสิ่งที่ไมใชแลว  บริหารจัดการ
ขยะ โดยเริ่มตั้งแตการคัดแยกขยะ  การดำเนินโครงการธนาคารขยะ รวมถึงสรางจิตสำนึกในการทิ้งขยะของ
ประชาชน ซึ่งเทศบาลตำบลกังแอนเปนชุมชนเมือง ท่ีมีประชาชนอาศัยอยูเปนจำนานมาก ปญหาดานนี้จึงสามารถ
แกไขไดในระดับหนึ่งเทานั้น การพัฒนาคงยังตองพัฒนาใหเห็นผลเปนรปูธรรมตอไป   

7) ดานการเมืองการบริหาร 
รัฐบาลไดมีการกระจายอำนาจสูทองถ่ินเพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินไดเขามาบริหารจัดการและมีสวนรวมใน

การปกครองตนเองในรูปแบบของการประชาคม  มีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและสามารถกาวทันเทคโนโลยีที่
ทันสมัย  โดยการจัดสงบุคลากรไปศึกษาอบรมความรูดานตางๆที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการทำงาน จัดหาเครื่องมือเครื่องใชที่จำเปนและทันสมัยมาใชในการปฏิบัติงานและบรกิารประชาชน เพ่ือใหเกิด
ความรวดเร็วและสามารถแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดอยางทันทวงที   มีการเผยแพร
ประชาสัมพันธผลการดำเนินงานของเทศบาลเพ่ือใหประชาชนสามารถเขามามีสวนรวม  ตรวจสอบได  ตามหลัก
ธรรมาภิบาล คุณธรรมและความโปรงใส อีกประการหนึ่งคอืมีการสงเสริมการบริหารงานทองถิ่นโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือความรวดเร็ว  ทั่วถึงและเนนผลสัมฤทธิ์ 

การวิเคราะหศักยภาพ 
 เพ่ือประเมินสภาพการในปจจุบัน  และโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของเทศบาลตำบลกังแอน   เปนการ
ประเมินถึงโอกาสหรือขอจำกัดเปนสภาวะภายนอกที่มีผลตอการพัฒนาทองถิ่น  รวมถึงจุดออนและจุดแข็งของ
ทองถ่ิน   โดยใชเทคนิค SWOT  เพ่ือพิจารณาศักยภาพของเทศบาลตำบลกังแอน  
 
 ประเด็นการพัฒนาที่ ๑    ดานการบริการประชาชน 
 จุดแข็ง  

๑. มีการใหบรกิารประชาชนตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๒.  มีเครื่องมือ   วัสดุอุปกรณ  ในการใหบริการประชาชนที่เพียงพอ 
๓.  มีอินเตอรเน็ตตำบลในการใหบริการประชาชนฟรี 
๔.  มีชองทางในการใหบรกิารรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชน 
๕.  มีตูรับความคิดเห็นของประชาชน 
๖.  มีการกำหนดขั้นตอนและกระบวนงานในการใหบริการประชาชน 
๗.  มีนโยบายของผูบริหารที่เนนในเรื่องความพึงพอใจของประชาชนในการเขารับบรกิารจากเทศบาล 
 
 
 
 



๕๙ 

 

 

จุดออน 
๑.  มีเจาหนาที่บางรายไมมีทักษะในการใหบริการประชาชน 
๒.  มีการประสานงานในการใหบริการประชาชนไมดีเทาที่ควร 

โอกาส 
๑.  มีการฝกอบรมบุคลากรในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการอ่ืน 
๒. เทศบาลตำบลกังแอนเปนที่ตั้งของหนวยงานราชการอื่น ๆ  ที่สามารถอำนวยความสะดวกใหกับ

ประชาชนไดอยางรวดเร็ว 

อุปสรรค 
๑.  วิถีชีวิตของคนในสังคมเปนแบบชุมชนเมือง   ประชาชนจะมีความสัมพันธกันในรูปแบบของ

ผลประโยชนมากกวาความสัมพันธแบบจิตใจ 
 จากการวิเคราะหสรุปไดวา  ประเด็นในการพัฒนาดานการบริการประชาชนสามารถทำได  เพราะมี
ศักยภาพเพียงพอ   และจะทำใหประชาชนไดรบัความพึงพอใจในการใหบริการกลับไปทกุครั้ง 
 
 ประเด็นการพัฒนาที่  ๒    ดานการศึกษา 
 จุดแข็ง 

๑.  มีกองการศกึษา  เปนสวนราชการที่รับผิดชอบงานดานการศึกษา 
๒.  มีงบประมาณ  เครื่องมือ   อุปกรณในการดำเนินงานดานการศึกษาท่ีเพียงพอ 
จุดออน 
๑.  มีแผนพัฒนาทางดานการศึกษาที่ยังไมชัดเจน 
๒.  ภูมิทัศนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีทัศนียภาพที่ไมเหมาะสม 

โอกาส 
๑. นโยบายการถายโอนภารกิจดานการศึกษาใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
๒. นโยบายการพัฒนาดานการศึกษาของชาติ 
๓. มีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๔. มีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร 
๕. มีการฝกอบรมบุคลากรในการปฏิบัติหนาที่  ของสวนราชการอื่น 
 
อุปสรรค 
๑. การถายโอนภารกิจดานการศึกษาใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ยังไมมีความชัดเจนและเปน 

รูปธรรม 
จากการวิเคราะหสรุปไดวาประเด็นในการพัฒนาดานการศึกษา  สามารถทำได  เพราะมีศักยภาพเพียงพอ   

และทำใหประชาชนชาวเทศบาลตำบลกังแอนมีการศึกษาท่ีดี  เปนพลังของทองถ่ินในการพัฒนาบานเมืองตอไป 
ประเด็นการพัฒนาที่   ๓   ดานการบริหารงานสาธารณสุข 
 จุดแข็ง  

 ๑. มีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เปนสวนราชการท่ีรับผิดชอบในดานสาธารณสุข 
 ๒. มีอาสาสาธารณสุขชุมชน  ทุกชุมชน   



๖๐ 

 

 ๓. มีศูนยใหบริการสาธารณสุขของเทศบาลเอง 

 จุดออน 
๑. มีบุคลากรในดานการสาธารณสุขไมเพียงพอ  
๒. มีประชาชนจำนวนมากขาดความรูความเขาใจดานสาธารณสุข 
๓. ประชาชนมีสวนรวมในดานสาธารณสุขนอยมาก 

โอกาส 
๑. นโยบายการพัฒนาดานสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตประชาชน ของรัฐบาล  
๒. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปราสาท 
๓. โรงพยาบาลอำเภอปราสาท 
๔. มีการฝกอบรมบุคลากรในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการอื่น 

อุปสรรค 
๑. มีการระบาดของโรคติดตอ  ตาง ๆ 
๒. กระแสนิยมของวัฒนธรรมการบริโภค 
จากการวิเคราะหสรุปไดวา      ประเด็นในการพัฒนาดานสาธารณสขุ  สามารถทำไดเพราะมีศักยภาพ 

เพียงพอและทำใหประชาชนชาวเทศบาลตำบลกังแอน  มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง  ประกอบกับมีสุขภาพจิตที่ดี
เพราะมีการจัดการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ 

 ประเด็นการพัฒนาที่  ๔    ดานศิลปวัฒนธรรม   ประเพณี 
 จุดแข็ง 
 ๑. มีสือ่ประชาสัมพันธที่ทันสมัย 
 ๒. มีประเพณีรำตรุษ 
 ๓. มีประเพณีโดนตา 
 ๔. มีประวัติศาสตรวัฒนธรรมที่ยาวนานและมีคุณคา 

 จุดออน 
 ๑. มีประวัติศาสตร  ประเพณีที่ยังไมมีการชำระ 
 ๒. ประชาชนไมใหความสำคัญกับศิลปวัฒนธรรมและภาษาถิ่น 
 ๓. ประชาชนมีความพึงพอใจนอยมากในการสืบทอดวัฒนธรรม  และประเพณีทองถิ่น 
 ๔. ประชาชนชื่นชอบคานิยมจากตะวันตก 

โอกาส 
๑. นโยบายสงเสริมการทองเที่ยวของภาครัฐ 
๒. ศูนยประสานงานการทองเที่ยวจังหวัดสุรินทร 
๓. ทองถ่ินใกลเคยีงมีประเพณีท่ีสอดคลองกัน 
๔. มีสื่อที่พรอมในการประชาสัมพันธ 
๕. มีหนวยงานที่จะสนับสนุนงบประมาณตาง ๆ 
 
 



๖๑ 

 

อุปสรรค 
กระแสวัฒนธรรมจากตางประเทศ  หรือวัฒนธรรมอ่ืนมีอิทธิพลทำใหวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรม   

ประเพณีของคนในทองถ่ินเปลี่ยนแปลงไป 
จากการวิเคราะหสรุปไดวา  ประเด็นในการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมประเพณี    สามารถทำไดเพราะมี

ศักยภาพเพียงพอ   มีทุนทางวัฒนธรรมสูง   และจะทำใหประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกังแอน  มีจิตสำนึกรัก
หวงแหนและมีการรักษาสืบทอด   ศิลปวัฒนธรรม   ประเพณ ี อันดีงามของทองใหยั่งยืนสืบไป 

ประเด็นการพัฒนาที่  ๕   ดานการเกษตร  เศรษฐกิจ 

จุดแข็ง 
๑. ตลาดสดเทศบาลตำบลกังแอนท่ีเปนศูนยกลางการคาขาย 
๒. มีสินคาพ้ืนเมือง   อาหาร  การเกษตรของทองถิ่น 
๓. มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยงไปหลายจังหวัด 

 จุดออน 
 ๑. ตลาดสดมีความคับแคบ   ไมสะอาดและไมไดมาตรฐาน 
 ๒. ไมมีศูนยจำหนายสินคาและผลิตภัณฑพ้ืนเมือง 
 ๓. ประชาชนสวนใหญมีนิสัยในการใชจายที่ฟุมเฟอย 
 ๔. เปนสังคมการบริโภคมากวาสังคมการผลิต 

 โอกาส 
 ๑. นโยบายกองทุนหมูบาน 
 ๒. นโยบายแกปญหาความยากจน 
 ๓. มีธนาคารในพ้ืนท่ี  ๖   แหง 
 ๔. มีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปราสาท 
 ๕. มีศูนยบรกิารการศึกษานอกโรงเรยีน 
 ๖. มีพ้ืนท่ีในการกอสรางตลาดสดแหงใหมท่ีไดมาตรฐาน 

 อุปสรรค 
 ๑. กระแสอิทธิพลจากตางประเทศ  หรือวัฒนธรรมอ่ืนท่ีมีคานิยมที่ฟุมเฟอย 
 ๒. ภาวะสินคาและน้ำมนัแพง 
 จากการวิเคราะหสรุปไดวาประเด็นในการพัฒนาดานการเกษตร  เศรษฐกิจ   สามารถทำไดเพราะมี
ศักยภาพเพียงพอ   และทำใหประชาชนชาวเทศบาลตำบลกังแอน  มีทุน  มีงาน   มีอาชีพ   มีท่ีจำหนายสินคาใน
การเพ่ิมรายไดท่ีเพียงพอทุกครัวเรือน   และไมจน 

 ประเด็นการพัฒนาที่  ๖ ดานการเมืองการปกครอง 
 จุดแข็ง 
 ๑. มีโครงสรางการบริหารงานเทศบาลตาม   พ.ร.บ. เทศบาล 
 ๒. มีชุมชนที่อยูในการปกครอง  จำนวน    ๗   ชุมชน   พรอมมีคณะกรรมการชุมชนทุกชุมชน 
 ๓. ประชาชนมีความรัก   และศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย 
 
 



๖๒ 

 

 

 จุดออน 
 ๑. มีประชาชนสวนมากยังไมมีความรูความเขาใจในการปกครองแบบเทศบาล 
 ๒. มีประชาชนสวนมากที่มีสวนรวมในการปกครองนอย 

 โอกาส 
๑. นโยบายรัฐบาลในการพัฒนาทองถ่ินใหเขมแข็ง 
๒. มีโครงการประเมินองคกรปกครองสาวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี   ทุกป 
๓. มีทองถ่ินจังหวัดสุรินทร 
๔. มีที่ทำการปกครองอำเภอปราสาท 

อุปสรรค 
๑. ภาวะ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระดับชาติที่สงผลกระทบตอทองถ่ินจาการวิเคราะหสรุปไดวา

ประเด็นในการพัฒนาดานการเมอืงการปกครอง   สามารถทำไดเพราะมีศักยภาพเพียงพอ   และทำใหประชาชน
ชาวเทศบาลตำบลกังแอน  มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต  เนื่องจากสภาวะทางการเมืองการปกครองที่เขมแข็งมี
เอกภาพ 

ประเด็นการพัฒนาที่  ๗  ดานการจัดการขยะ  และส่ิงแวดลอม 
จุดแข็ง 
๑. มีสวนสาธารณะ     ๔ แหง 
๒. มีรถเก็บขนขยะมูลฝอย ๒ คัน 
๓. มีรถบรรทุกน้ำ  ๒ คัน 
๔. มีการบริหารจัดการขยะ 
๕. มีถังรองรับขยะทุกชุมชน 
๖. มีอางเก็บน้ำ  และลำหวยหลอเลี้ยงชีวิตคนในชุมชน 
จุดออน 
๑. มีปริมาณขยะมาก 
๒. เปนเมืองที่มีประชาชนผานสัญจรไปมาและทิ้งขยะ 
๓. ไมมีสถานที่กำจัดขยะเปนของทองถ่ินเอง 
๔.ประชาชนขาดจิตสำนึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 
โอกาส 
มีสภาพแวดลอมที่สะอาด   สวยงาม   นาอยูนาอาศัย 

ประเด็นการพัฒนาที่  ๘   ดานโครงสรางพื้นฐาน 
จุดแข็ง 
๑. มีกองชางรับผิดชอบงานในดานโครงสรางพื้นฐาน 
๒. มีระบบโครงสรางพ้ืนฐานครบทุกดาน 
๓. มีเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณในดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เพียงพอ 
๔. มีแผนที่เทศบาลในการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานที่เพียงพอ 
๕. มีการประชาสัมพันธเก่ียวกับงานดานโครงสรางพ้ืนฐาน 



๖๓ 

 

จุดออน 
๑. มีบุคลากรบางสวนยังไมชำนาญในการปฏิบัติหนาที่  
๒. มีระบบระบายน้ำที่ไมไดมาตรฐาน 
๓. ถนนในทศบาลมีความคับแคบ 
๔. ยังไมมีผังเมืองท่ีเหมาะสม 

โอกาส 
๑. มีหมวดการทางปราสาท  
๒. มีสำนักงานโยธาธิการและผังเมอืง   จังหวัดสุรินทร 
๓. มีการฝกอบรมบุคลากรในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการอื่น 

อุปสรรค 
๑. ลักษณะพื้นที่ไมเอ้ืออำนวยตอการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
จากการวิเคราะหสรุปไดวา   ประเด็นในการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  สามารถทำได  เพราะมี

ศักยภาพเพียงพอ และจะทำใหประชาชนชาวเทศบาลตำบลกังแอนไดรับความสะดวก   สบาย  และมีระบบ
สาธารณูปโภค   สาธารณูปการที่สมบูรณและมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นการพัฒนาที่  ๙   ดานสังคม 
จุดแข็ง 
๑. มีสังคมดั้งเดิมที่มีขนบธรรมเนียม   วัฒนธรรมประเพณี  ที่มีคุณคาและยาวนาน 
๒. มีการปกครองทั้งหมด   ๗   ชุมชน 
๓. มีผูนำทางสังคมท่ีมีคุณภาพ 
จุดออน 
๑. มีการบริหารจัดการชุมชนที่ยังไมมีระบบแบบแผน 
๒. มีประชาชนจำนวนมากขาดความรูความเขาใจและจิตสำนึกในการมีสวนรวมพัฒนาทองถิ่น 
๓. ประชาชนสวนหนึ่งขาดการวางแผนในการมีครอบครวัที่สมบูรณ 
๔. มีสังคมในรูปแบบทุติยภูมิ 

โอกาส 
๑. นโยบายดานการพัฒนาสังคมของรฐับาล 
๒. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของจังหวัด 
๓. มีสำนักงานพัฒนาชุมชน  อำเภอปราสาท 
๔. สำนักงานพัฒนาสังคมความม่ันคงของมนุษย 

อุปสรรค 
๑. กระแสนิยมแหงคานิยมจากตางประเทศ  หรือวัฒนธรรมอ่ืนที่มีคานิยมฟุมเฟอย 

 จากการวิเคราะหสรุปไดวาประเด็นในการพัฒนาดานสังคม   สามารถทำได   เพราะมีศักยภาพเพียงพอ  
และทำใหประชาชนชาวเทศบาลตำบลกังแอน   มีสังคมที่เขมแข็ง  สามัคคี   สมานฉันท  สมานฉันท  และเอ้ือ
อาทรตอกัน 
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ยุทธศาสตร์

ชาติ ๒๐ ป ี

(มี ๗ ยุทธ) 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ ๑ 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ ๒ 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ ๓ 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ ๔ 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ ๕ 

 

 

  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ 

 

แผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯ 

ฉบับที่ ๑๒ 

(มี ๑๐ ยุทธ)์ 
 

ยุทธศาสตร์

กลุ่มจังหวดั 

(มี ๓ ยุทธ์) 

ยุทธสาตร์

จังหวัด 

(มี ๕ ยุทธ)์ 

ยุทธสาตร์การ

พัฒนาของ 

อปท. ในเขต

จังหวัด 

(มี ๑๐ ยุทธ)์ 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑๐ 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ 

 

 

ยุทธศาสตร์ที ่๙ 
 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๘ 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๗ 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ ๖ 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที ่๑ 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที ่๒ 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที ่๓ 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที ่๑ 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที ่๒ 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที ่๓ 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที ่๔ 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที ่๕ 

 

 

ยุทธศาสตร์ที ่๒ 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที ่๑ 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที ่๓ 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที ่๔ 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที ่๕ 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที ่๖ 

 

ยุทธศาสตร์

ภาค 

(มี ๖ ยุทธ์) 

 

ยุทธศาสตร์ ที ่๑ 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที ่๓ 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที ่๔ 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที ่๕ 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที ่๒ 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที ่๖ 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที ่๖ 
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ยุทธศาสตร์ ที ่๒ 

 

 

ยุทธศาสตร์ที ่๕ 

 

 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๔ 

 

ยุทธสาตร์การ

พัฒนา อปท. 

(มี ๗  ยุทธ)์ 
 

ยุทธสาตร์การ

พัฒนาของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

(มี ๑๐ ยุทธ์) 

 

ยุทธศาสตร์ที ่๒ 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที ่๑ 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที ่๓ 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที ่๔ 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที ่๕ 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที ่๖ 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที ่๑ 

 

 

ยุทธศาสตร์ที ่๖ 

 

 

ยุทธศาสตร์ที ่๗ 

 



๖๗ 

 

สวนท่ี สวนที่ ๓๓  

การนำแผนพฒันาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบตั ิ

ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน    

ที ่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน

สนับสนุน 

๑ ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานบริการชุมชนและ

สังคม 

แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

กองชาง เทศบาลตำบล 

กังแอน 

  ดานบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

เทศบาลตำบล 

กังแอน 

  ดานบริการชุมชนและ

สังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เทศบาลตำบล 

กังแอน 

  ดานเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย กองการประปา เทศบาลตำบล 

กังแอน 

๒ ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานบริการชุมชนและ

สังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เทศบาลตำบล 

กังแอน 

  ดานบริการชุมชนและ

สังคม 

แผนงานสังคม

สงเคราะห 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

เทศบาลตำบล 

กังแอน 

  ดานบริการชุมชนและ

สังคม 

แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

เทศบาลตำบล 

กังแอน 

  ดานบริการชุมชนและ

สังคม 

แผนงานศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

กองการศึกษา เทศบาลตำบล 

กังแอน 

  ดานบริการชุมชนและ

สังคม 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบล 

กังแอน 

๓ ดานการจัดระเบียบชุมชน/

สังคม และการรักษาความสงบ

เรียบรอย 

ดานบริหารท่ัวไป แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

เทศบาลตำบล 

กังแอน 

๔ ดานการบริหารจัดการ ดานบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

เทศบาลตำบล 

กังแอน 

๕ ดานศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต

ประเพณ และภูมิปญญา

ทองถิ่น 

ดานบริการชุมชนและ

สังคม 

แผนงานศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

กองการศึกษา เทศบาลตำบล 

กังแอน 

๖ ดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม  

ดานบริการชุมชนและ

สังคม 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข เทศบาลตำบล 

กังแอน  

 

 

 ดานบริการชุมชนและ

สังคม 

แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

กองชาง เทศบาลตำบล 

กังแอน 

๗ ดานการพัฒนาความสามารถ

ในการแขงขันทางเศรษฐกจิ 

การคา และการลงทุน  

ดานบริการชุมชนและ

สังคม 

แผนงานสาธารณสุข สำนัก

ปลัดเทศบาล 

เทศบาลตำบล  

กังแอน 

 



๖๘ 

 

 

 

 



๑๒๐ 

 

สวนที่ สวนที่ 44  
 การติดตามและประเมินผล 

๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นนั้น  จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะตองติดตาม

และประเมินยุทธศาสตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะตอง ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือสอดคลองแผนพัมนาทองถิ่นสี่ปของอคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  

แนวทางและหลักกณฑการจัดทำและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  

 

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นนั้น  จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะตองติดตาม

และประเมินยุทธศาสตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะตอง ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือสอดคลองแผนพัมนาทองถิ่นสี่ปของอคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  

แนวทางและหลักกณฑการจัดทำและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  

 

๓. สรุปผลการพฒันาทองถิ่นในภาพรวม 

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่เทศบาลไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลใหบรรลุ

เปาหมายที่วางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน  ในการจัดทำแผนพัฒนานั้น

จะตองมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปน

ผูดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะตองดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม



๑๒๑ 

 

และประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพื่อใหผูบริหารทองถ่ิน 

เสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให

ประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปด

ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม

ของทุกป   

  โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  

(แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒  กุมภาพันธ  

๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทำและประสานแผนสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอ ๗ การวัด

คุณภาพของแผนพัฒนาทองถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  

พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ใหแลวเสรจ็ภายใน ๑๕ วัน  นับแตวันประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น)   

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

 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคณุภาพ  เทศบาลใชการสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได

มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลใน

ภาพรวม   

โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานของเทศบาล 

แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการ 

 

๔. ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 

๔.๑ ผลกระทบนำไปสูอนาคต 

 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ลาชา เพราะการดำเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนตองผาน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซอน 

 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุงยากมากขึ้น 

 ๓.  ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำไดยากและบาง

เรื่องอาจทำไมได   

 

 

 

 



๑๒๒ 

 

๔.๒ ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

 ๑)  การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการ

จัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปและใหมีความสอดคลองกัน   

๒)  การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปปควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ป  

๓)  ควรเรงรัดใหมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายใหสามารถ

ดำเนินการไดในปงบประมาณนั้น   

๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละดานที่จะตอง

ดำเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจายรายการใหม 

 

 

 

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


