หน้า | 1

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตาบล
เทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตาบลร่อนพิบูลย์ ประกอบด้วย 8
หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านหูด่าน หมู่ที่ 5 บ้านห้วยรักษ์ไม้
หมู่ที่ 6 บ้านยางพอก หมู่ที่ 7 บ้านเขาน้อย
หมู่ที่ 10 บ้านโคกยาง หมู่ที่ 12 บ้านตลาดร่อนพิบูลย์
หมู่ที่ 13 บ้านศาลาขี้เหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านนาโพธิ์
หมู่ที่ 15 บ้านทุ่งน้าจาน
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อาณาเขต
ทิศเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ ๑ ซึง่ ตัง้ อยูร่ มิ ถนนตลาดเก่า (ซึง่ ตัง้ อยูร่ มิ ถนนตลาดเก่า ฟากเหนือตรงฟากตลาด
ใหม่ฟากตะวันตก เส้นเขตเลียบริมถนนตลาดใหม่ฟากตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ) ถึงหลักเขตที่ ๒ (ซึง่
อยู่ห่างจากเขตที่ ๑ ระยะทาง ๔๐๐ เมตร)
จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ ๓ ซึง่ ตัง้ อยูร่ มิ ทางหลวงแผ่นดิน
สายร่อนพิบูลย์ – ทุ่งสง ฟากตะวันตก กิโลเมตรที่ ๙๕
จากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดิน สายร่อนพิบูลย์ – ทุ่งสง ตามแนวเส้นตั้งฉาก ๖๕๐ เมตร
ทิศตะวันออกและทิศใต้ จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นขนานกับทางหลวงแผ่นดิน สายร่อนพิบูลย์ – ทุ่งสงไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึง่ ตัง้ อยูห่ า่ งจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน สายร่อนพิบลู ย์ – ทุ่งสง
กิโลเมตรที่ ๑๕ ตามแนวเส้นตั้งฉาก ๖๕๐ เมตร
ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ ๕ เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือผ่านทางหลวงแผ่นดิน สายร่อนพิบูลย์ – ทุ่งสง
กิโลเมตรที่ ๑๕ ถึงหลักเขตที่ ๖ ซึง่ ตัง้ อยูห่ า่ งจาก ศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน สายร่อนพิบลู ย์ – ทุ่งสง ๖๕๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๖ เป็นเส้นขนานกับทางหลวงแผ่นดินสายร่อนพิบูลย์ – ทุ่งสง ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ ๗ ซึง่ ตัง้ อยูร่ มิ ถนนโครงการฟากตะวันตก ห่างจากทางหลวงแผ่นดิน สายร่อน
พิบูลย์ – ทุ่งสง ตามแนวเส้นตั้งฉาก ๖๕๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๗ เลียบริมถนนโครงการฟากตะวันตก ไปทางทิศเหนือถึงหลักเขตที่ ๘ ซึง่ ตัง้ อยูห่ า่ ง
จากหลักเขตที่ ๗ ตามแนวถนน ๘๐๐ เมตร
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินเขาและภูเขาเตี้ย ๆ กระจายอยู่ในพื้นที่ โดยเชื่อมต่อกับบริเวณเหมืองแร่เก่าใน
บริเวณภูเขา และมีพื้นที่ราบลุ่มบางส่วน มีพื้นที่ประมาณ 11.53 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,206.25 ไร่
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศ แบ่งเป็น 2 ฤดู คือ ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงมกราคม ปริมาณน้าฝนช่วงเดือน
ตุลาคมถึงมกราคมจะมีปริมาณน้าฝนรวมร้อยละ 92 ของฝนตลอดปี อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 27 – 28 องศาเซลเซียส
ตลอดปี ฤดูร้อน เริ่มจากเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน เป็นช่วงที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออ่อนกาลังประกอบ
กับมีกระแสลมพัดทางใต้ทาให้อุณหภูมิสูงขึ้นและแห้งแล้งมากที่สุดในรอบปี
1.4 ลักษณะของดิน
ลักษณะของดิน เป็นดินตื้น หมายถึง ดินที่มีชั้นลูกรัง ก้อนกรวด เศษหิน ปะปนอยู่ในเนื้อดินหรือมีชั้น
หินปูนมาร์ล หรือพบชั้นหินพื้น อยู่ตื้นกว่า 50 เซนติเมตรจากผิวดิน เนื้อดินจะมีปริมาณชิ้นส่วนหยาบ กรวด หรือ
ลูกรังปนอยู่ มากกว่าร้อยละ 35 ทาให้มีปริมาตรของดินน้อย ดินจึงอุ้มน้าได้น้อย มักขาดแคลนน้าในฤดูฝนทิ้งช่วง
ส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตได้ดี และให้ผลผลิตต่า
1.5 ลักษณะของแหล่งน้า
ตาบลร่อนพิบูลย์มีแหล่งน้าธรรมชาติที่สามารถนามาใช้และทาการเกษตรกรรมโดยจะมีสภาพเป็นธาร
น้าที่ไหลมาจากน้าตกซึ่งเหมาะแก่การปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นและแหล่งน้าอื่น ๆ เช่น คลองน้าขุ่น เหมืองแร่เก่าข้าง
วัดจีบประดิษฐ์ เหมืองบ้านท้ายเรือ เหมืองบ้านหนองบอน ชลประทานระบบท่อ โครงการอ่างเก็บน้าทานบ 3 อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้
ปุาไม้ในเขตตาบลร่อนพิบูลย์ส่วนมากเป็นปุาดิบชื้น หรือปุาดิบเขา นิยมปลูกไม้ผล พืชสวน พืชไร่
ไม้ยางพารา
2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
ตาบลร่อนพิบูลย์ เป็นหนึ่งในจานวน 6 ตาบลของอาเภอร่อนพิบูลย์ ได้รับการจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลตาม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2498 และได้รับการยกฐานะเป็น เทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์
ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542
เทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์แบ่งเขตการปกครองเป็น 12 ชุมชน ได้แก่
1. ชุมชนตลาดเกษตร 7. ชุมชนบ้านปุาชมพู่
2. ชุมชนบ้านวังไทร 8. ชุมชนบ้านนาโพธิ์
3. ชุมชนบ้านตลาดใหม่ 9. ชุมชนสุวรรณรังษี
4. ชุมชนบ้านเขาน้อย 10. ชุมชนวัดเทพนมเชือด
5. ชุมชนบ้านตลาดใน – จานเรียว 11
. ชุมชนบ้านโคกยาง
6. ชุมชนตลาดร่อนพิบูลย์ 12. ชุมชนบ้านปรีชาทอง
– นาลึก
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2.2 การเลือกตั้ง
เทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็นจานวน 2 เขต คือ เขตที่ 1 ได้แก่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 13 และเขตเลือกตั้งที่ 2 ได้แก่ หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 12
จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งล่าสุด จานวน 5,877 คน แบ่งเป็นเขต 1 จานวน 2,758 คน เขต 2 จานวน
3,119 คน
ปัจจุบันนายกเทศมนตรีและสมาชิกมาจากคาสั่ง คสช. และปัจจุบันยังไม่มีการเลือกตั้ง
(ข้อมูลจากงานทะเบียนราษฎร)
3. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
จานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 3,097 ครัวเรือน
จานวนประชากรทั้งสิ้น 7,949 คน
แยกเป็นชาย
3,785 คน
แยกเป็นหญิง
4,164 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559)
3.2 ช่วงอายุและจานวนประชากร
กลุ่มอายุ
ชาย
น้อยกว่า 1 ปี – 6 ปี
291
7 ปี – 14 ปี
368
15 ปี – 45 ปี
1,697
46 ปี – 59 ปี
787
ตั้งแต่ 60 ปีชึ้นไป
642
รวม
3,785
(ข้อมูลจากงานทะเบียนราษฎร)

จานวนประชากร
หญิง
293
353
1.709
923
886
4,164

รวม
584
721
3,406
1,710
1,528
7,949
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4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
เขตเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์มีความหนาแน่นของสถานศึกษามากที่สุดในอาเภอร่อนพิบูลย์
โดยมีสถานศึกษาในเขตเทศบาลทั้งสิ้น 9 แห่ง ดังนี้
1. โรงเรียนร่อนพิบูลย์
2. โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต
3. โรงเรียนวัดเทพนมเชือด
4. โรงเรียนวัดเขาน้อย
5. โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี
6. โรงเรียนดรุณศึกษา
7. โรงเรียนในเครือวีรศิลปิน
8. สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอร่อนพิบูลย์
9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์
4.2 สาธารณสุข
การให้บริการด้านสาธารณสุข ปัจจุบันเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ยังไม่มีศูนย์บริการสาธารณสุข แต่มี
สมาชิกอสม.จานวน 121 ราย นอกจากนี้ยังมีมีรถกู้ชีพ – กู้ภัย (EMS) ให้บริการประชาชน จานวน 1 คัน และมี
เจ้าหน้าที่ประจารถ จานวน 4 คน
4.3 อาชญากรรม
เหตุอาชญากรรมในพื้นที่เกิดขึ้นไม่มากนัก แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน และทาลาย
ทรัพย์สินของราชการอยู่บ้าง ส่วนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี และมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
4.4 ยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล พบผู้ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อยและยังไม่พบผู้ค้า
เนื่องจากว่าได้รับความร่วมมือกับ จากผู้นาชุมชน ประชาชน หน่วยงาน ต่าง ๆ ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจา
การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถทาได้เฉพาะตามอานาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์
การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ หากนอกเหนือจากอานาจหน้าที่ถือเป็นเรื่องของอาเภอหรือตารวจแล้วแต่
กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด
4.5 การสังคมสงเคราะห์
เทศบาลได้ดาเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้
1. ดาเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ปุวยเอดส์
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
3. ประสานการทาบัตรผู้พิการ
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5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
- ทางรถยนต์: มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403 สายนครศรีธรรมราช – กันตังเป็นเส้นทางคมนาคม
สายหลักที่สามารถใช้เป็นเส้นทางไปเมืองนครศรีธรรมราช
ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 41 ชุมพร – พัทลุง เชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403
สามารถใช้เป็นเส้นทางคมนาคมไปยังอาเภอทุ่งสงและอาเภอชะอวดได้
ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4018 สายร่อนพิบูลย์ – เขาชุมทอง แยกจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 403
- ทางรถไฟ มีสถานีรถไฟร่อนพิบูลย์ เป็นจุดให้บริการ ห่างจากสานักงานเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์
ระยะทาง 4 กิโลเมตร
5.2 การไฟฟ้า
อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟูาส่วนภูมิภาค อาเภอร่อนพิบูลย์ มีหน่วยไฟฟูาย่อยอยู่บริเวณริมทาง
หลวงแผ่นดิน หมายเลข 403 โดยได้ให้บริการครอบคลุมพื้นที่รวมทั้งให้บริการไฟฟูาสาธารณะด้วย ทุกหมู่บ้านมี
ไฟฟูาใช้
5.3 การประปา
อยู่ในความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาค มีปัญหาขาดแคลนน้าดิบและการปนเปื้อนของสารหนู
ในน้าใต้ดิน
5.4 โทรศัพท์
อยู่ในความรับผิดชอบของสานักงานบริการโทรศัพท์ บริษัททีโอทีจากัด (มหาชน) สาขาร่อนพิบูลย์
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง
มีที่ทาการไปรษณีย์ 1 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด ร่อนพิบูลย์
6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
อาชีพทางการเกษตรที่สาคัญ ได้แก่ ทาไร่ ทาสวน โดยพืชที่นิยมปลูก ได้แก่ ยางพารา ปาล์ม พืชผักสวน
ครัว ผลไม้ นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพ ค้าขายและรับจ้างทั่วไป
6.2 การประมง
มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า (บ่อ/กระชัง) จานวนไม่มากนัก
6.3 การปศุสัตว์
การปศุสัตว์ในพื้นที่ เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเพื่อเป็นอาชีพหลัก และอาชีพเสริม
ได้แก่ การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร ฯลฯ
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6.4 การบริการ
สถานบริการในเขตเทศบาล ได้แก่ สถานให้บริการเสริมสวย โรงแรม ร้านเกมส์ ร้านอาหาร สถานบริการ
น้ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ ซึ่งเทศบาลได้สนับสนุนโครงการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการด้านต่าง ๆ อย่าง
สม่าเสมอ
6.5 การท่องเที่ยว
สถานทีท่ ่องเที่ยว ได้แก่ น้าตกแม่เศรษฐี ถ้าพระราหูวัดเทพนมเชือด การท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อในท้องถิ่นมักจะ
เป็นการท่องเที่ยวเชิงประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นส่วนมาก เทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ยัง มีสภาพปุาไม้ที่อุดม
สมบูรณ์อยู่บ้าง ซึ่งมีศักยภาพที่จะพัฒนาการเป็นท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้ต่อไป
6.6 อุตสาหกรรม
มีกิจการอุตสาหกรรมขนาดกลางถึงเล็ก เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ อุตสาหกรรมยางพารา อุตสาหกรรม
รีไซเคิล เป็นต้น
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
การพาณิชย์
ธนาคาร
6 แห่ง สถานีบริการน้ามัน
4 แห่ง
ตลาดสด
2 แห่ง
โรงฆ่าสัตว์ - แห่ง
ตลาดเปิดท้าย
4 แห่ง
ร้านอาหาร*
9 แห่ง
ร้านขายของชา*
9
แห่ง
(*เฉพาะที่มาต่อใบอนุญาต ฯ ข้อมูลจากกองสาธารณสุข ฯ)
กลุ่มอาชีพ
1. กลุ่มผลิตปุ๋ย
2. กลุ่มพัดใบพ้อ
3. กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
6.8 แรงงาน
แรงงานส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ มีแรงงานต่างด้าวจานวนไม่มากนัก (ที่มาขึ้นทะเบียน จานวน 6 คน)
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7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
ข้อมูลจากแบบสารวจข้อมูลเพื่อจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
(Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)
7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน
จานวนชุมชน : 12 ชุมชน
จานวนครัวเรือน : 3,097 ครัวเรือน
จานวนประชากร : 7,955 คน
7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร
ประเภทของการทาการเกษตร ได้แก่
- ยางพารา
- ดอกไม้
- ปาล์ม
- พืชไร่ เช่น ข้าวโพด ขมิ้น พริก
- ผักสวนครัว การเกษตรผสมผสาน - สวนผลไม้ เช่น ทุเรียน มังคุด ลองกอง
ฯลฯ
7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้าทางการเกษตร
- แหล่งน้าตามธรรมชาติ เช่น ห้วยหนอง คลองบึง ฯลฯ จานวน 17 แห่ง
- มีระบบประปาใช้ประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่
- แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ฝาย สระ บ่อ ฯลฯ จานวน 11 แห่ง
- ช่วงเวลาที่น้าเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ คือ เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม
7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ากิน น้าใช้ (หรือน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค)
- บ่อน้า 3 แห่ง
- ประปาหมู่บ้าน 5 แห่ง
- แหล่งน้าธรรมชาติ 6 แห่ง
- ประปาส่วนภูมิภาค 12 ชุมชน
- ช่วงเวลาที่น้าเพื่อการอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ คือ เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 การนับถือศาสนา
- ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98 มีวัด จานวน 5 วัด ได้แก่
1. วัดจีบประดิษฐ์
2. วัดพิศาลนฤมิต
3. วัดเขาน้อย
4. วัดเทพนมเชือด
5. วัดสุวรรณรังษี
- ผู้ที่นับถือศาสนาอื่น เช่น ร้อยละ 2 มีโบสถ์คริตส์ 1 แห่ง
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8.2 ประเพณีและงานประจาปี
ประเพณีท้องถิ่นที่น่าสนใจ ได้แก่ ประเพณีถือศีลกินเจของศาลเจ้าพระ108 ประเพณีลากพระ ประเพณี
แห่ผ้าขึ้นธาตุ และตักบาตรเทโว ณ วัดเขาน้อย
8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทาเครื่องจั กสาร
สาหรับใช้ในครัวเรือน วิธีทายาสมุนไพร ศิลปะการนวดแผนโบราณ วิธีการทาพัดใบพ้อ และวิธีการจับปลาธรรมชาติ
ภาษาถิ่น ส่วนมากร้อยละ 90 % พูดภาษาใต้
8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่ขึ้นชื่อ ได้แก่ พัดใบพ้อ ลูกจันแปรรูป ผลไม้ตามฤดูกาล เป็นต้น
9. ทรัพยากรธรรมชาติ
9.1 น้า
น้าที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้าที่ได้จากน้าฝน ระบบประปาหมู่บ้าน และระบบประปา ของการ
ประปาส่วนภูมิภาค สาหรับน้าใต้ดินมีปริมาณน้อย ไม่สามารถนาขึ้นมา ใช้ให้พอเพียงได้ และบางแห่ง มีสีแดง ขุ่น มี
การปนเปื้อนจากสารหนู จึงไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้
9.2 ป่าไม้
ปุาไม้ที่มีในพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นปุาดิบชื้น หรือปุาไม้ยางพารา ไม้ยืนต้นต่าง ๆ
9.3 ภูเขา
ไม่มีภูเขาในเขตเทศบาล มีเพียงพื้นที่ราบ เนินดินที่มีความสูงชันไม่มากนัก ซึ่งมีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่
ในการทาการเกษตร
9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ เดิมทีตาบลร่อนพิบูลย์มีการประกอบอาชีพการทาเหมืองแร่ ประเภทเหมืองขุดเจาะ
แร่ ดีบุก พลวง วุลแฟลม และแร่อาร์เซไนไรด์ ซึ่งมีสารหนูเป็นเพื่อนแร่ปะปนอยู่มาก เนื่องจาก มีการทาเหมืองแร่
ดีบุกมานานมากกว่า 60 ปี น้าทิ้งจากกระบวนการทาเหมืองแร่ดีบุกดังกล่าว ถูกปล่อยทิ้งสู่แหล่งน้าและสิ่งแวดล้อม
โดยไม่ได้มีการบาบัด ทาให้สารหนูปนเปื้อนสู่แหล่งธรรมชาติและสะสมในสิ่งแวดล้อม จากการปนเปื้อนดังกล่าวมีผล
ทาให้ประชาชน โดยเฉพาะได้รับสารหนูจากการอุปโภคน้าในแหล่งน้าตามธรรมชาติ และบ่อน้าตื้นปุวยเป็นโรคพิษ
สารหนูเรื้อรัง (Chronic Arsenic) นอกจากนี้ยังมีปัญหามลพิษทางกลิ่นจากโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา ปัญหา
มลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาขยะของแต่ละครัวเรือน และปัญหาการปล่อยน้าเสียจากครัวเรือนลงสู่แหล่งน้า
ธรรมชาติโดยไม่มีการบาบัดน้าเสียที่ถูกวิธีอาจทาให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพแวดล้อมชุมชนในอนาคตได้
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ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557 – 2560)
1. สรุปผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ
พ.ศ.2557 – 2560
1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ
สถานการณ์การพัฒนา
การพัฒนาของเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้าง
อาคารสานักงานเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ ซึ่งเป็นเงินกู้ จนแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดังนั้น เทศบาล
จึงมีภาระค่าใช้จ่ายในการชาระหนี้เงินกู้ตามมา ซึ่งอาจทาให้เงินงบประมาณประจาปีที่จะลงไปเป็นโครงการพัฒนา
ต่าง ๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ มีอัตราส่วนที่ลดน้อยลงไป แต่เทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ก็ยังคงให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน เช่น โครงการประเพณี กีฬา กิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน อย่างสม่าเสมอ และหากมี
งบประมาณเหลือจ่ายในช่วงปลายปีงบประมาณ ก็จะจัดสรรไปเป็นโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานได้จานวนหนึ่ง ซึ่ง
ก็น่าจะสามารถสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้
ตารางแสดงการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
หมวดรายรับ
ประมาณการ (บาท)
รับจริง (บาท)
หมายเหตุ
- ภาษีอากร
1,754,000
1,862,995.95
- ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
572,000
591,293.32
ใบอนุญาต
- รายได้จากทรัพย์สิน
1,075,000
1,172,935.73
- รายได้เบ็ดเตล็ด
101,000
358,930
- รายได้จากทุน
0.00
55,555
- ภาษีจัดสรร
26,498,000
27,829,989.86
- เงินอุดหนุนทั่วไป
21,000,000
18,620,251
รวมทั้งสิ้น
51,000,000
50,491,950.86
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ประเภทรายจ่าย
ประมาณการ (บาท) จ่ายจริง (บาท)
หมายเหตุ
- งบกลาง
3,793,100
3,770,136.35
- งบเงินอุดหนุน
4,779,000
4,779,000
- งบดาเนินงาน
14,805,996.25
13,124,846.89
- งบบุคลากร
16,009,048
15,914,032.40
- งบลงทุน
11,612,855.75
6,611,496.78
รวมทั้งสิ้น
51,000,000
44,199,512.42
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ตารางแสดงการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558

-

-

รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
หมวดรายรับ
ประมาณการ (บาท)
รับจริง (บาท)
หมายเหตุ
ภาษีอากร
1,754,000
2,071,135.50
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
600,000
537,974.60
ใบอนุญาต
รายได้จากทรัพย์สิน
1,175,000
1,311,962.37
รายได้เบ็ดเตล็ด
160,000
105,760
รายได้จากทุน
12,000
0.00
ภาษีจัดสรร
28,299,000
29,851,085.85
เงินอุดหนุนทั่วไป
21,000,000
17,941,393
รวมทั้งสิ้น
53,000,000
51,819,311.32

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประเภทรายจ่าย
ประมาณการ (บาท) จ่ายจริง (บาท)
หมายเหตุ
งบกลาง
4,221,860
3,813,343.79
งบเงินอุดหนุน
5,204,130
5,172,202.87
งบดาเนินงาน
10,775,383.59
9,613,741.98
งบบุคลากร
18,071,553
17,059,912.95
งบลงทุน
14,727,073.41
3,019,249.45
รวมทั้งสิ้น
53,000,000
38,678,451.04

1.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เทศบาลมีโครงการที่ได้กาหนดไว้ในแผนพัฒนาปี 2557 จานวน 209 โครงการ
ได้รับอนุมัติงบประมาณ จานวน 113 โครงการ ดาเนินการแล้วเสร็จ 80 จานวน โครงการ อยู่ระหว่างดาเนินการ
จานวน 3 โครงการ ไม่ได้ดาเนินการ จานวน 30 โครงการ งบประมาณที่เบิกจ่าย จานวน 20,371,691.62 บาท
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เทศบาลมีโครงการที่ได้กาหนดไว้ในแผนพัฒนาปี 2558 จานวน 208 โครงการ
ได้รับอนุมัติงบประมาณ 108 จานวน โครงการ ดาเนินการแล้วเสร็จ 60 จานวน โครงการ อยู่ระหว่างดาเนินการ
จานวน 21 โครงการ ไม่ได้ดาเนินการ จานวน 27 โครงการ งบประมาณที่เบิกจ่าย จานวน 13,826,147.25 บาท
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ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2557
ยุทธศาสตร์

1. ด้านคุณภาพชีวิต
2. ด้านความเข้มแข็ง
ของชุมชน
3. ด้านการกีฬา ศาสนา
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
4. ด้านสาธารณูปโภค
และโครงสร้างพื้นฐาน
5. ด้านการบริหารจัดการ
ที่ดี
รวม

จานวนโครงการ
ที่เสร็จ

จานวนโครงการ
ที่อยู่ในระหว่าง
ดาเนินการ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

27

23.89

-

4

3.54

17

จานวนโครงการ
ที่ไม่ได้ดาเนินการ

จานวนโครงการ
ทั้งหมด

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

-

12

10.62

39

34.51

-

-

4

3.54

8

7.08

15.04

-

-

9

7.96

26

23.01

10

8.85

1

0.88

-

-

11

9.73

22
80

19.64
70.97

2

1.77
2.65

4.42
26.55

29
113

25.66

3

5
30

100

ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2558
ยุทธศาสตร์

1. ด้านคุณภาพชีวิต
2. ด้านความเข้มแข็ง
ของชุมชน
3. ด้านการกีฬา ศาสนา
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
4. ด้านสาธารณูปโภค
และโครงสร้างพื้นฐาน
5. ด้านการบริหารจัดการ
ที่ดี
รวม

จานวนโครงการ
ที่เสร็จ

จานวนโครงการ
ที่อยู่ในระหว่าง
ดาเนินการ

จานวนโครงการ
ที่ไม่ได้ดาเนินการ

จานวนโครงการ
ทั้งหมด

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

26

24.07

10

9.26

5

4.63

41

37.96

-

-

-

-

5

4.63

5

4.63

10

9.26

-

-

5

4.63

15

13.89

11

10.19

2

1.85

-

-

13

12.04

13
60

12.04
55.56

9

8.33
19.44

11.11
25.00

34
108

31.48

21

12
27

100
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2. ผลที่ได้รับจากการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2560
2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่สาคัญ
ตามที่เทศบาลได้ดาเนิน โครงการ/กิจกรรม ต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนา
องค์กรให้เจริญก้าวหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน และส่งเสริม ให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดี
ขึ้น ซึ่งผลที่ได้รับจากการดาเนินงานต่าง ๆ ของเทศบาลนั้น มีดังนี้
1. ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพดีขึ้นสาหรับใช้ในการสัญจรไปมา
2. เด็ก ๆ ได้รับการศึกษาทุกคน
3. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน
4. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณภัย
5. ปัญหาไข้เลือดออกลดลง
6. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง
7. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข
8. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการปูองกันภัย
9. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงานต่างๆ ของเทศบาล
10. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ของเทศบาลด้วยความสะดวก
11. มีสานักงานแห่งใหม่เพื่อรองรับการบริการประชาชน
12. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพื่อนาไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน
13. ชุมชนในเขตเทศบาลมีระบบระบายน้าเพิ่มมากขึ้น
2.2 ผลกระทบ
1. การก่อสร้างถนนเพิ่มขึ้นในเขตเทศบาล ทาให้การระบายน้าได้ช้าเกิดน้าท่วมขังในบางจุด ทาให้
เทศบาลต้องเร่งก่อสร้างรางระบายน้าเพิ่มขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
2. การพัฒนาเจริญขึ้นทาให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นไปด้วย ส่งผลให้เกิดเป็นชุมชนแออัด
ก่อให้เกิดโรคระบาด เช่น ไข้เลือดออก โรคมือ เท้า ปาก เป็นต้น
3. เมื่อประชาชนเพิ่มมากขึ้น แต่หน่วยบริการด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทาให้
ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ
4
. การก่อสร้างทางระบายน้าในชุมชนสามารถระบายน้าได้ แต่ผลกระทบคือปลายทางที่เป็นพื้นที่
การเกษตรได้รับความเสียหาย เพาะปลูกไม่ได้ เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคต่างๆ
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3. สรุปปัญหา อุปสรรคการดาเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - 2560
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของ
พื้นที่เป้าหมาย/
ประชาชนในเขตเทศบาล
กลุ่มเป้าหมาย
1. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 เส้นทางการคมนาคมไม่สะดวก
ลักษณะของปัญหา
- เนื่องจากถนนภายในชุมชน
-พื้นที่ทุกชุมชน ในจุดที่
บางส่วนที่เป็นถนนหินคลุก ไม่ได้มาตรฐาน เมื่อ ประสบปัญหา
ฝนตกจะทาให้น้าท่วมขัง ถนนขรุขระเป็นหลุม
เป็นบ่อ
1.2 ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ
ลักษณะของปัญหา
- ไฟฟูาสาธารณะในชุมชนซึ่งไม่
- พื้นทีจ่ ุดเสี่ยงในทุก
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน อาจ ชุมชนในเขตเทศบาล
ก่อให้เกิดอาชญากรรม ความเสียหายแก่
ทรัพย์สินของประชาชน

แนวทางการแก้ไข

- เทศบาลจัดงบประมาณในการ
ก่อสร้างและปรับปรุงตลอดจน
ซ่อมแซมถนน อย่างต่อเนื่องรวมทั้ง
ก่อสร้างถนนคอนกรีต/ลาดยางเพิ่มขึ้น

- เทศบาล
ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะเพิ่มขึ้น

1.3 ปัญหาน้าสาหรับการอุปโภคบริโภค
ลักษณะของปัญหา
- มีน้าประปาใช้ไม่ครบทุกครัวเรือน
ระบบประปาที่มีอยู่ขณะนี้ยังไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้ของราษฎร
- ไม่มีภาชนะสาหรับเก็บกักน้าเพื่อ
การบริโภค และขาดแคลนเครื่องกรองน้า
1.4 ขาดแคลนแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
ลักษณะของปัญหา
- ขาดแคลนแหล่งน้าขนาดใหญ่เพื่อใช้
สาหรับการเกษตร

-ชุมชนบ้านตลาดใหม่ โคก
ยาง เขาน้อย ปรีชาทอง
ตลาดร่อนพิบูลย์มีความ
ต้องการขยายเขตประปา
- ชุมชนบ้านวังไทร เขาน้อย
ปรีชาทอง ตลาดร่อนพิบูลย์
ตลาดเกษตร ฯลฯ

- พื้นที่ทุกชุมชนในเขต
เทศบาล

- ขยายเขตประปา/ก่อสร้างประปา
เพิ่มเติม

- จัดหาภาชนะเก็บกักน้า เครื่องกรอง
น้า

-เทศบาลจัดสรรงบประมาณในการขุด
ลอก ห้วย,หนอง,คลอง,บึง ในพื้นที่
การเกษตร,ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร,ก่อสร้างท่อส่งน้าเพื่อ
การเกษตร ฯลฯ
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ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของ
พื้นที่เป้าหมาย/
แนวทางการแก้ไข
ประชาชนในเขตเทศบาล
กลุ่มเป้าหมาย
2. ปัญหาด้านคุณภาพชีวิต
2.1 ลักษณะของปัญหา
- เด็ก เยาวชน ประชาชนใน เทศบาล. จัดสรรงบประมาณในการ
- ขาดแคลนสถานที่ออกกาลังกาย/ลาน
ตาบล
ดาเนินการ
กีฬา/สวนสาธารณะ
- ก่อสร้างลานกีฬา/สวนสาธารณะ
- การใช้ยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์
ประจาตาบล
- สารเคมีตกค้างในอาหาร
- ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิการ
ปฏิบัติงานของ อสม.ประจาหมู่บ้าน
- ชุมชน/ตลาด/ทาง
- เทศบาล.จัดหาที่รองรับขยะ ที่อาจมี
- ปัญหาปริมาณขยะในเขตชุมชนตลาด/
สาธารณะ ที่สาธารณะ ลา
ปริมาณเพิ่มมากขึ้น
ทางสาธารณะ เพิ่มขึ้นทุกปี
- รณรงค์เพื่อสร้างจิตสานึกการใช้วัสดุ
- ห้วย หนอง คลอง บึง ตื้นเขิน ขาดการ คลอง ฯลฯ
จากธรรมชาติแทนขยะที่ย่อยสลาย
ดูแลบารุงรักษา
ยากและเกิดมลพิษ
- ดินเสื่อมสภาพจากการใช้สารเคมี
- เทศบาล.จัดกิจกรรมด้านการ
และปัญหาดินเค็ม
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น
การปลูกปุา การปลูกหญ้าแฝก การ
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้า การปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ เป็นต้น
- นโยบายของรัฐบาลในการปูองกัน
- ปัญหายาเสพติดระบาดในกลุ่มเยาวชน ประชาชน เยาวชน และ
นักเรียนในเขตเทศบาล
และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้
และนักเรียน โดยเฉพาะ ยาบ้า ยาอี
เทศบาล.ดาเนินการเชิงรุกร่วมกับ
- ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและ
ฝุายปกครองและตารวจ ในการ
ทรัพย์สิน การลักขโมย
ปูองปราม ตรวจค้น จับกุมผู้เสพ/
ผู้ค้า และบาบัดกลุ่มผู้ติดยาและ
กลุ่มเสี่ยง
- งบประมาณในการจัดซื้อ
เครื่องมือเครื่องใช้ด้านการ
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย
เพิ่มขึ้น
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ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของ
พื้นที่เป้าหมาย/
แนวทางการแก้ไข
ประชาชนในเขตเทศบาล
กลุ่มเป้าหมาย
3. ปัญหาด้านกีฬาและประเพณี
3.1 ลักษณะของปัญหา
- เด็ก เยาวชน ประชาชนใน เทศบาลจัดสรรงบประมาณในการ
- ขาดแคลนสถานที่ออกกาลังกาย/ลาน
ตาบล
ดาเนินการ
กีฬา/สวนสาธารณะ
- ก่อสร้างลานกีฬา/สวนสาธารณะ
ประจาตาบล
- เด็ก เยาวชน ประชาชนใน - เทศบาลจัดสรรงบประมาณในการ
- กระแสโลกาภิวัตน์และการสื่อสารไร้
พรมแดนนาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามีอิทธิพล ตาบล
ส่งเสริม ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ต่อสังคมและครอบครัว ทาให้ละทิ้งวัฒนธรรม
ประเพณี อันดีงามของท้องถิ่น
ดั้งเดิม
- ขาดการให้ความรู้ทางศาสนาและพัฒนา
จริยธรรมแก่ประชาชน
4. ปัญหาด้านชุมชนเข้มแข็ง
- ประชากรวัยทางานที่ไม่มี - เทศบาลจัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่
4.1 ลักษณะของปัญหา
- ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกรทาให้ไม่มี งานทา และงานที่ทาอยู่ไม่ ราษฎร
มั่นคง
อานาจต่อรองทางเศรษฐกิจ
- ส่งเสริมให้ราษฎรรวมกลุ่มในการ
- ประชาชนบางส่วนว่างงาน และว่างงาน - เยาวชนบางส่วนที่จบ
ประกอบอาชีพ
การศึกษาภาคบังคับแล้วแต่ - สนับสนุนงบประมาณและวิทยาการ
แฝง และไม่มีการประกอบอาชีพเสริม
ไม่ได้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการประกอบ
- ผลผลิตทางการเกษตรตกต่า
- กลุ่มสตรี/กลุ่มแม่บ้าน
อาชีพ
ที่ต้องการอาชีพเสริม
5. ปัญหาด้านการบริหารจัดการ
5.1 ลักษณะของปัญหา
- งบประมาณมีไม่เพียงพอ
- ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง การปกครอง

- ผู้บริหาร/สมาชิก
สภาเทศบาล/พนักงานและ
พนักงานจ้าง ประชาชน

- จัดสรรงบประมาณในการส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
- เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารจัดการ
- การอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
ด้านการเมือง การปกครอง
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ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
การจัดทาแผนพัฒนาของเทศบาลจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทยกาลังอยู่ระหว่าง
การการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติ โดยร่าง
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 –2579) สรุปย่อได้ ดังนี้
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
คติพจน์ประจาชาติ
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เศรษฐกิจขยายตัวด้วยการค้าส่งค้าปลีกและเศรษฐกิจดิจิทัลที่เข้มข้นขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 คนไทยมีศักยภาพและความสามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคมไทยมีความเป็นธรรม มีความเหลื่อมล้าน้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย รับผิดชอบ โปร่งใส
ตรวจสอบได้และประชาชนมีสว่ นร่วม
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ความเป็นมา
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์
ชาติ มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อ
ใช้เป็นกรอบในการดาเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาล (ปี 2558 - 2559) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ 3
(ปี 2560 เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
2 คณะ ได้แก่ ( 1)
คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพื่อจัดทาร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และ (2)
คณะอนุกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพื่อจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนว
ทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ดาเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20
ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกาหนด โดยได้มีการนาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดทายุทธศาสตร์
ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และนักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณานา
ข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติและความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย
และได้นาเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ในการดาเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติจะนาเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพื่อขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะนาเสนอต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการกาหนดทิศทางในการบริหารประเทศ
ภายในเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ซึ่งเป็นแผนระยะ 5 ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการ
จัดทายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการดาเนินการ ซึ่งคาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จ
ภายในเดือนกรกฎาคม 2560
สาระสาคัญ
- สภาพแวดล้อม
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและในหลากหลายมิติ
ทาให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีและการเมืองของประเทศไทย แต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยง
และภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์
เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบ
พึ่งตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พึ่งพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาค
เกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอื่นๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามลาดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพล
ของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้าทางด้าน
รายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหา
ความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์
ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่
การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่ง
ส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบ
และแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคม
โลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพ
ติดข้ามชาติ และอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวน
รุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหาร
ราชการแผ่นดินของภาครัฐ
นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
โลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยาย
เพิ่มขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล ( digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะยิ่ง
ทาให้ความเหลื่อมล้าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น ประกอบกับในอนาคต
20 ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญในทุกมิติ เงื่อนไข
ภายนอกที่สาคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความ
เสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์
ความรู้และเทคโนโลยีและสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคนาไปสู่ความเชื่อมโยงทุก
ระบบในขณะที่ศูนย์รวมอานาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่ง
ในช่วงระยะ 10 ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยสาคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์
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ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี 2551 – 2552 และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะใน
ประเทศต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการ
ดาเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุน ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟูอได้เมื่อ
เศรษฐกิจฟื้นตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอิ่มตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการ
ผลิตของโลกเพิ่มขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการ
ก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง 10 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ากว่าเฉลี่ยร้อย
ละ 5.1 ในช่วง 5 ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก ( 2546 – 2550) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ
ขยายกาลังการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการ
ลดลงของประชากรไทยในระยะ 10 - 15 ปี ข้างหน้านี้ จะทาให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไข
ดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพื่อ
แก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล
ในด้านความมั่นคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สาคัญจากการปรับดุลอานาจของสหรัฐฯ เพื่อ
พยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพิ่มมากขึ้นในเอเชียและยุโรปนั้น
น่าจะมีผลทาให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี 2560 – ปี 2579 มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความ
ร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบ
สาคัญในการกาหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะ
เป็นเงื่อนไขสาคัญสาหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็น
อัจฉริยะจะกระทบการดารงชีวิตของคนและทาให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกัน
ของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัย
ให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์
มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมี
ส่วนสาคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผล
กระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก
นอกจากนั้น ยังมีข้อจากัดและความเสี่ยงสาคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทาง
ธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้าน
สวัสดิการและสาธารณสุขเพิ่มขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการคลังที่สาคัญ สาหรับภาวะโลกร้อน
และการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การดารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจานวน
ประชากรที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อกาหนดของรูปแบบและ
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กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และ
การปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น
สาหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันทาให้
ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลาดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมาตั้งแต่ปี
2531 และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี 2553 และล่าสุดในปี 2557
รายได้ประชาชาติต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น 5.7392 ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการ
ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลก
สูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟูา
อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้าง
งานเพิ่มขึ้นเป็น 38.1 ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน 38.6 ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 1 ปัญหา
ความยากจนจึงลดลงตามลาดับจากร้อยละ 20.0 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 10.9 ในปี 2556 คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุก
ระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการคุ้มครอง
ทางสังคม อื่นๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามลาดับ ในขณะเดียวกัน
ประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุ
ภาคีเพื่อเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มี
ความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยทาให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับ
สากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น
นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้ภาครัฐและ
ภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอันได้แก่
การดาเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการกากับดูแลวินัย
ทางการเงินการคลังที่กาหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคง
มากขึ้น และฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มี
การดาเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและ
ประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การ
ดาเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น
แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดอ่อน
สาคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลาดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่าและการ
ออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพแรงงาน
โดยเฉลี่ยยังต่า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่า ต้องอาศัยการเพิ่มปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก
ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจ
ภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นสาคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมี
ผลิตภาพการผลิตต่า โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพื่อ
การวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคม
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ได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย สาหรับการดาเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณา
การจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การดาเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่า ขาดความโปร่งใส
ขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้ง
การบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และ
กฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อื่น
และไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญขณะที่ความเหลื่อมล้าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้า
ทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อม
เสื่อมโทรมลงในทุกด้าน
ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่สาคัญ ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา 20 ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยที่สาคัญยิ่งต่อ
การพัฒนาประเทศ กาลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคง
ทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจากัดด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงาน
และทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหา
ความเหลื่อมล้าในมิติต่างๆ ก็มีนัยต่อการสร้างความสามัคคี สมานฉันท์ในสังคม ข้อจากัดต่อการยกระดับศักยภาพ
ทุนมนุษย์ ความจาเป็นในการลงทุนเพื่อยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และ
การปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้า และที่สาคัญเงื่อนไขจาเป็นที่
ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ทาให้จาเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบ
ราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดี
โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว จะส่งผลให้
ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้น เป็น
โลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูล
และข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ เร่งผลักดันการ
เพิ่มผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจากัดที่เกิดจากสภาพ
ภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพิ่มขึ้น กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของ
สังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็น
ต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาด
มากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพื่อแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับ
การสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่
สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ 4 - 5 ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถใน
การแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่า และปัญหา
ความเหลื่อมล้าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่
สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว
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ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้งที่เป็น
จุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงใน
หลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้
ได้นั้น จาเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์
ศักยภาพภายในประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่ประเทศไทยต้อง
ปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับ
ภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถ
อาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
วัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางานและการเรียนรู้ ซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน
การดาเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจัดลาดับความสาคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวจะต้องกาหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศใน
ระยะยาว เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์และเปูาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เปูาหมายที่กาหนดไว้
ดังนั้น จึงจาเป็นต้องกาหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอื้อต่อการพัฒนา
ประเทศ เพื่อให้บรรลุซึ่งเปูาหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การ
วิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะนาไปสู่การ
กาหนดตาแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเปูาหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะ
ส่งผลให้เกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่
สอดคล้องกัน การดาเนินการมี การบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศที่เป็นภาพ
เดียวกัน
อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการกาหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เปูาหมายและยุทธศาสตร์
ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝุายบริหารจึงให้ความสาคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือ
นโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง ถือเป็นการสูญเสีย
โอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศ
ไทยให้มีเปูาหมายการพัฒนาในระยะยาว
และเพื่อเป็นการกาหนดให้ฝุายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เปูาหมายที่เป็นที่
ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจาเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศ
ไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และ
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สามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้องมีการกาหนด
วิสัยทัศน์ เปูาหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและ
ความท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ
การกาหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ ” เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับการ
ปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนาไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือ
บรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้า ปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลก
ได้ซึ่งจะทาให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสาคัญในเวทีโลก สามารถดารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระสาคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติกาลังดาเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วย
วิสัยทัศน์และเปูาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ
ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งดาเนินการไปพร้อมกันอย่างประสาน
สอดคล้อง เพื่อให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือ ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกาลัง
อานาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา การทหาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้อง
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอานาจรัฐ การดารงอยู่
อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืน
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์
ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสาน
สอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลก
และสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า
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ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จาเป็นจะต้องมีการ
วางแผนและกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกาหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อน
ไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจาเป็นจะต้องกาหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่
การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทย
ร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนา
เพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข
อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาใน
ระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
เนื่องด้วยในการจัดทาแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ได้
สิ้นสุดลงและการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 อยู่ระหว่างการดาเนินการและยังไม่
ประกาศใช้ แต่ได้กาหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เอาไว้แล้ว
ดังนั้น เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ มีความ
สอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เทศบาล จึงได้นาทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการจัดทาแผนพัฒนาสามปีให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ของ
เทศบาล ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีรายละเอียดดังนี้
กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประเทศ
ไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถใน
การแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้าทางสังคม เป็นต้น ทาให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึง
จาเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สาคัญ ดังนี้
(1) การน้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม
(3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ
(4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
สถานะของประเทศ
- ด้านเศรษฐกิจ
1) 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แม้ว่า
เศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี 2540-2541) จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ย
ประมาณร้อยละ 5 ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว ( GNP Per Capita) ในปี 2557 มาอยู่ที่ประมาณ
196,240 บาท หรือประมาณ 6,041 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศ
รายได้ปานกลางขั้นสูง ( Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ 8 ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ 3.2 ชะลอจากร้อยละ 5.7 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
9 ซึ่งต่ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ากว่าระดับที่จะทาให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปาน
กลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่สาคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง
ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ( Gross Domestic Product : GDP) ลดลง
จากร้อยละ 41.3 ในช่วงปี 2534 – 2539 เป็นร้อยละ 25.5 ในช่วงปี 2543 – 2557 นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับ
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ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี 2543 – 2557 อยู่ที่
ประมาณร้อยละ 4.9 ต่ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย
2) การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการแข่งขันเริ่มลดลง
โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น (สัดส่วนของภาค
เกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี 2553 ที่ระดับร้อยละ 9.9 25.4 และ 64.7 เป็นร้อยละ 7.2 28.5 และ 64.3
ในปี 2557 ตามลาดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ท้าให้มีการ
พัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐาน
(Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนัก
ลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้าย
แรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ทาให้ผลิตภาพแรงงานใน
ระยะที่ผ่านมายังเพิ่มในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของกาลังแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของกาลัง
แรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม ( Total Factor Productivity :
TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออก
รวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ 9.7 ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) เป็นเฉลี่ยร้อยละ 1.1
ในช่วง 3 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2557)
3) ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่าทาให้ขาดพลังในการขับเคลื่อนการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มีเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 10 จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ 8 ปี ที่ผ่านมา และยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบ
กับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศ
รายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ 3.32 ในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 9 เป็นร้อยละ 2.05 ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพิ่มการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพิ่ม
แรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน
4) การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาเชิง
โครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการเศรษฐกิจใน
อนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี 2524 และ 2540 แต่
การให้ความสาคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่
แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอื้ออ้านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมี
สัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพิ่มขึ้นจาก
เฉลี่ยร้อยละ 37.9 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เป็นร้อยละ 42.2 ในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากผลของการดาเนินมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและ
การพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป
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5) อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากต่างประเทศมีพลังการ
ขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศที่มีความ
ได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทาง
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. 2557 WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่
31 จาก 144 ประเทศ และในปี พ.ศ. 2557 IMD
(International Institute for Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่ 30 จาก 61 ประเทศชั้นน้า
ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ้าปี 2558 หรือ Ease of Doing
Business ๒๐๑๕ ซึง่ ดาเนินการโดยธนาคารโลกนัน้ ประเทศไทยได้รบั การจัดให้อยูใ่ นอันดับที่
26 จาก 189
ประเทศทั่วโลก
6) สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการยกระดับดีขึ้น
จากการผนึกกาลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให้เกิดความมั่นใจ
ของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยในปี 2557 อันดับ
ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ 47 และด้านเทคโนโลยีที่ 44 จาก 61 ประเทศที่จัดอันดับ
โดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ 37 และ 43 ตามลาดับในปี 2551 และตลอดช่วงระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา
(2543-2556) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ 0.17 ต่อ GDP โดยในปี
2556 (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 0.48 ต่อ GDP โดยเป็นการ
ลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ 53 และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ 47 ขณะที่ประเทศที่
พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ 4.03,
3.35, 2.79, และ 2.27 ต่อ GDP ในปี 2555 ตามลาดับขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ
ยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดย
ในปี 2556 บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามีจานวน 11 คนต่อประชากร 10,000 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ 20-30 คนต่อประชากร 10,000 คน
7) สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการขนส่งยังไม่
สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเปูาหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและ
เขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมี
ราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยง
ด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนา
นวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่าและมีข้อจ้ากัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่าง
เป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
การรักษาความปลอดภัย และข้อจ้ากัดต่อการท้าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจน
บุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้าน
ภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการดาเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น
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ด้านสังคม
1) โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่
1.1 ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการตั้งครรภ์ในกลุ่ม
วัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น ๑.๖๒ คน
ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน
1.2 กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่น Y
(Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป กาลังแรงงานของไทย
มีจ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒ ในปี
๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘ –๒๕๕๗) แต่ยังต่า
กว่าประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และกาลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มี
การศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ากว่า นอกจากนี้ กาลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจานวนร้อยละ ๒๗ ของ
ประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความสาคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการ
ประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต
1.3 กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่ม
มากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก ๑๐.๓ ล้านคน
(ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลางและ
วัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพิ่มสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานเพิ่มขึ้น แต่มีรายได้
ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ทั้งหมดมาจากการ
เกื้อหนุนของบุตร
2) ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลายรูปแบบมากขึ้น
อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี ๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในปี ๒๕๕๖
โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผล
ให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทาให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย
3) คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทยมีอายุเฉลี่ย
สูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี แต่เสียชีวิตก่อนวัยอัน
ควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษา
สูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี ๒๕๕๑๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่า สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มี
ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสารวจต่างๆ พบว่าปัญหาสาคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต
และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน
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4) สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้าของการกระจายรายได้ สัดส่วนคน
จนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความยากจนยังกระจุกตัว
หนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ค่า
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค ( Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี
๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า
ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคน
จนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพื้นฐานที่สาคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล
ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕๒๕๔๖
5) ความเหลื่อมล้าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาสาคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก
5.1 ความเหลื่อมล้าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคน
เพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครองที่ดินมากที่สุด
มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า
เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ
5.2 เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในระดับปริญญา
ตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค มีปัจจัยหลักมา
จากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มี
โอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ
๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า
5.3 คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ากันระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะการกระจาย
ทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการสารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี ๒๕๕๖ พบว่า อัตราส่วน
แพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า
5.4 ความเหลื่อมล้าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึงการคุ้มครองมาก
ขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพิ่มขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ ล้านคน ใน
ปี ๒๕๕๗ ทาให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม แรงงานในระบบ
ได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖
5.5 ความเหลื่อมล้าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้าไม่ถึง
กระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทางาน นอกจากนี้ ผู้มีรายได้
น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรม
และต้องใช้ระยะเวลายาวนาน
6) คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความคุ้มครองทางด้าน
สุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ ๑๖.๗ และระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้มั่นคง
ขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็นแบบขั้นบันได
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ตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็น ๘๐๐
บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการ
เลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่
ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่ม
ผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้
ความสาคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้
7) วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ
การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ ไม่
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามา
ของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
8) ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการของ
ชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และบูรณาการเป็นแผนตาบลเพื่อ
เชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอาเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้ได้รับการ
สนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มท้ากิจกรรม
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพิ่มขึ้นจาก ๑๔๒
,๖๓๒ แห่งในปี ๒๕๕๕ เป็น
๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรทั้งหมด และ
องค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗
9) ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ในช่วงระยะเวลากว่า ๑๐
ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น นาไปสู่ความสูญเสีย
ต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมอย่าง
ต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น
1.1 พื้นที่ปุาไม้ลดลง เนื่องจากจ้านวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ท้าให้ความต้องการใช้ที่ดินเพื่อการผลิต
ทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย พื้นที่ปุาไม้จึงถูกบุกรุกท้าลาย
มากขึ้น โดยพื้นที่ปุาไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศในปี ๒๕๐๔
เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖
1.2 ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทาให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดินและที่ดินมี
ปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การ
ชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพื้นที่สูงชันหรือพื้นที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจ้ากัดในการน้าไปใช้ประโยชน์ การ
ใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหาร
จัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพกาลังตก
อยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศปุาไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน
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1.3 ปุาชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อื่นๆ จ้านวนมาก
เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท้านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท้าให้พื้นที่ปุาชายเลน
ลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพื้นที่ปุาชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อย
ละ ๓๔.๘ ท้าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกปูองปุาชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี
๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ปุาชายเลนมีสภาพดีขึ้น ใน
ปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะ
ที่พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้าที่เพิ่ม
มากขึ้น
1.4 การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้พลังงานดีขึ้น ความ
ต้องการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพื่อการบริโภค
ภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องน้าเข้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕ ต้องน้าเข้า
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความต้องการใช้
ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ามันดิบมีการน้าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของการน้า
เข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑
พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตรา
การเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานต่ากว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพิ่มขึ้นของ GDP ร้อยละ ๑
ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖
1.5 ทรัพยากรน้ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทยประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้า
หลัก น้าทาตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้าในประเทศ
มีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้าท่าธรรมชาติ มีแอ่งน้าบาดาลทั้งหมด ๒๗ แอ่งน้าบาดาล มีปริมาณการ
กักเก็บในชั้นน้าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบ
ต่อปริมาณน้าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘ ,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ มี
ข้อจ้ากัดในเรื่องขงความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้า และการดาเนินการสารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความ
ต้องการใช้น้าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจานวนประมาณ ๑๕๑ ,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการ
เข้าถึงแหล่งน้าของภาคส่วนต่างๆ มีจานวน ๑๐๒ ,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้าตามความ
ต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร
2) ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง
2.1 ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ย
ต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ สถานที่
กาจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการนามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ ๑๘
ทาให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพิ่มสูงขึ้นถึง ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ
๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มี
การปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการกาจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มี
มาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจาก
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ภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการ
กาจัดสูง
2.2 มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบสารมลพิษทาง
อากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาสาคัญได้แก่ฝุนละออง ก๊าซโอโซน และ
สารอินทรีย์ระเหยง่าย ( VOCs) โดยมีพื้นที่วิกฤติในเขตพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหา
สารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พื้นที่อื่น เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่า
มาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้น
ปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการ
ปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่ง
สาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันดา อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่มา
จากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ้านวนมากสาหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน พบว่า
สถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือและการทางานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
และประชาชนดีขึ้น
2.3 คุณภาพน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้าในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.
๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้าที่อยู่ในเกณฑ์
พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สาเหตุสาคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุ
สัตว์ และการระบายน้าเสียจากชุมชน ระบบบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน มีจานวนไม่เพียงพอต่อการบาบัดน้าเสียที่
เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้าเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์
เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑
2.4 ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นตามการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า และเพิ่มเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้
เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการดาเนินงานเพิ่มมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกัก
เก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคปุาไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาค
ดังกล่าวเป็นภาคที่มีความสาคัญมากในการเพิ่มการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวม
ของประเทศ
3) ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบ
ต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้างความเสียหาย
นับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของ
คนไทยเป็นประจ้าทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อ
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ประชากรเป็นจานวนมากกว่าภัยประเภทอื่นๆ ในขณะที่น้าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ใน
ล้าดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก
ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา
1) ด้านธรรมาภิบาล
1.1 ประเทศไทยจะต้องให้ความสาคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมินผ่านดัชนีความอยู่
เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางในปี
๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว ถือ
เป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความสาคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์
วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖ ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒)
หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า
ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์
ขายเสียง มีการทุจริตเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มี
ระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง
ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระท้าการทุจริตเพื่อให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงาน
อย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการ
ทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง
มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือ
แสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายสานักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิด
ข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพได้
1.2 ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้สารวจการกากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒% ในปี
๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับ
ปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความสาคัญในการพัฒนาการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีเพื่อโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่
การยอมรับในระดับสากล
2) ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอานาจ
2.1 การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหารราชการส่วนกลาง บริหาร
ราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอานาจที่ส่วนกลางได้มอบอานาจระดับ
หนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปดาเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ ทั้งสามส่วน
นี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการ
กาหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการน้าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนใน
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โครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการกาหนด
ส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
2.2 การกระจายอานาจเกิดผลสาเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจายอานาจให้แก่ อปท. ใน
ระยะที่ผ่านมาได้ดาเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และตาม
แผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการ
ถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพิ่มรายได้ในการดาเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของ
รายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และ
ร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการกาหนดขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ ๑ จานวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอน
ภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จานวน ๗๕ งาน/กิจกรรม จาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากร
จากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑ ,๓๗๘ คน บุคลากรทางการ
ศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจาอยู่ที่สถานีอนามัย จานวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจา
๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอานาจหน้าที่และเขตพื้นที่ระหว่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนตาบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชน
ยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ท้าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาด
แคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพิ่มเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจาเป็นต้องพึ่งพาเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามลาดับ ส่งผลให้ อปท. ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของ
ประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจากัด
3) ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ไทยกาลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก พัฒนาการของการทุจริต
คอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง รับสินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหา
หลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบัน อันเนื่องจากการ
ทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้น ในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหา
การทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และ
มาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะ
เข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น ( Corruption Perception Index : CPI)
พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐
คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้น
เล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน พบว่า
ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒
คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย)
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1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (East Coast Southern Subregion) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของภาคใต้ฝั่ง
ทะเลอ่าวไทย ประกอบด้วยจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง
วิสัยทัศน์ (Vision) :
“ศูนย์กลางการสร้างสรรค์เศรษฐกิจการเกษตรและการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ บนฐานรากของชุมชนที่
เข้มแข็ง”
เป้าประสงค์รวม (Objectives) :
๑) พืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ามันมีศักยภาพในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่ม แก่ระบบเศรษฐกิจ
๒) การท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาบนฐานทรัพยากรที่หลากหลายให้มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ
๓) สินค้าเกษตรปลอดภัยต่อการบริโภคและมีศักยภาพในการส่งออก
๔) การคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดสามารถรองรับการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว
การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ามัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยวนานาชาติบนฐานทรัพยากร เอกลักษณ์ของพื้นที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและมีศักยภาพในการส่งออก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ให้รองรับ
การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
วิสัยทัศน์ (Vision) “นครแห่งอารยธรรม น่าอยู่น่าเที่ยว การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน ”
คานิยามวิสัยทัศน์
คาจากวิสัยทัศน์
หมายถึง
นครแห่งอารยธรรม
นครศรีธรรมราช เมืองที่มีความหลากหลายทางศาสนา พลเมืองอยู่ร่วมกัน
อย่างเอื้ออาทร มีแหล่งบ่มเพาะบุคคลด้วยสถาบันการเรียนรู้ทั้งในและนอก
ระบบ และมีประเพณี วัฒนธรรมที่สืบทอดอย่างยาวนาน
น่าอยู่น่าเที่ยว
เมืองที่ปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติภัย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชุมชน
เข้มแข็ง เป็นที่อยู่อาศัยชั้นดี และประชาชนมีความสุข มีสุขภาพอนามัยดี
ชุมชนมีความมั่นคงทางอาหารสูง เป็นเมืองอาหารปลอดภัย เมืองสีเขียวที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมืองพลังงานสะอาด เมืองที่มีการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ น้า การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เมืองที่มี
ระบบสาธารณูปโภค ระบบคมนาคมที่เชื่อมโยงทั้งทางบก ทางราง ทางน้า
ทางอากาศอย่างครบวงจร ระบบโลจิสติกส์ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ
เป็นเจ้าบ้านที่ดี และเป็นคนมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่
อบอุ่น
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การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน

นครศรีธรรมราชมีฐานเศรษฐกิจเข้มแข็งจากภายในจังหวัด เป็นแหล่งการ
ผลิตทางการเกษตรที่มีความสมดุลของระบบนิเวศ และสภาพแวดล้อม
มุ่งเน้นการผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีมาตรฐานและเพิ่มมูลค่า ตรงตาม
ความต้องการของผู้บริโภค และนานวัตกรรม เทคโนโลยีอันทันสมัยมา
ประยุกต์ใช้ ส่งผลให้เกษตรกร ประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช มีงาน
อาชีพ รายได้ การบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐาน การผลิตทาง
การเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่องดิน น้า และระบบชลประทาน
รวมทั้งการจัดสรรที่ดินทากิน เป็นเมืองที่เน้นการจัดการด้านการส่งเสริมการ
ผลิตพืช สัตว์ ประมง การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer การ
พัฒนาองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็ง การบริหารจัดการฟาร์มสู่ Smart Farm
ระบบการวางแผนการผลิต เพื่อการสร้างมูลค่าผ่านการแปรรูปและการ
พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ที่มีความยั่งยืนและเชื่อมโยงเครือข่ายด้าน
การตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีการแปรรูป เพิ่มคุณค่า มูลค่า
สินค้าเกษตรสร้างผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจ และการประยุกต์ใช้นวัตกรรม
ด้านการเกษตรคู่ขนานภูมิปัญญาท้องถิ่น เศรษฐกิจเติบโตจากการท่องเที่ยว
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ นิเวศน์ ปุาเขาและทาง
ทะเล และการท่องเที่ยวทางพุทธศาสนา เศรษฐกิจจากฐานการค้า การ
ลงทุน การบริการและอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เติบโตและ
แข่งขันได้

จุดยืนการพัฒนาของจังหวัด (Positioning)
จากข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด และการกาหนดทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ในภาพรวมของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กาหนดจุดยืนการพัฒนาของจังหวัด 3 ประเด็น ดังนี้
1. เมืองสืบสานศิลปวัฒนธรรม สงบสุข น่าเที่ยว
2. เมืองเกษตรนวัตกรรมและอุตสาหกรรมสีเขียว
3. ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และการกระจายสินค้าของภาคใต้
เป้าประสงค์รวม (วัตถุประสงค์) (Objective)
1. เพิ่มรายได้จากการเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
2. ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี มีการสืบสานอย่างต่อเนื่อง
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
4. ประชาชนยึดหลักธรรมะในการดาเนินชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
1. การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2561 - 2564
วิสัยทัศน์ “องค์กรหลักในการพัฒนา ยึดหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ.2561
– 2564)
ได้กาหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด “หลักความพอเพียง” ตามแนวพระราชดาริ
ฯ โดยอาศัยกรอบแนวทางจากยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และภารกิจ 6
ด้าน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนปฏิบัติการกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจ ฯ มาตรา 32(1)
รวมทั้งได้ทบทวนจากยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ.2560 – 2562
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ พันธกิจและเปูาหมายการพัฒนา ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
พันธกิจ
1. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีองค์ความรู้ตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายเกษตรกร
2. พัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและความต้องการของตลาด วิสาหกิจชุมชน สนับสนุน
การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าการผลิต ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม
และบริการ ฯลฯ
3. ส่งเสริมการผลิตและจาหน่ายสินค้าเกษตรทั้งที่เป็นอาหาร มิใช้อาหารและพลังงานทดแทน
4. สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท
5. จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้าเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
6. ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยว บุคลากร ภาคการตลาด ประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด
7. ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ และพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว
8. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย พัฒนาที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ใหม่ สนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาร่วมกันระหว่างนักวิชาการและชุมชน โดยให้ความสาคัญกับความสอดคล้องกับความต้องการ ภาค
เศรษฐกิจชุมชน
9. พัฒนาความเชื่อมโยงของระบบตลาด ระบบขนส่งและระบบโลจิสติกส์
เป้าหมายการพัฒนา
1. รายได้ของชุมชนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี
2. ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างเป็นธรรม ที่ดินมีคุณค่าและได้รับประโยชน์มากขึ้น
3. จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวติดอันดับของภาคใต้
4. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัด โดยหึความสาคัญกับการเพิ่มมูลค่า การค้า
การลงทุนของจังหวัด
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
พันธกิจ
1. ฟื้นฟูที่ปุาชายเลนและระบบนิเวศน์ให้อุดมสมบูรณ์
2. ส่งเสริมการบริหารจัดการน้าในพื้นที่ต้นน้าและลุ่มน้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีระบบช่วยตัดสินใจ
ในการบริหารจัดการน้า ระบบพยากรณ์ เตือนภัยน้าแล้งและน้าท่วม รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการจัดการน้าเสีย
3. ส่งเสริมให้มีมาตรการควบคุมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน ให้อยู่ในขีด
ความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ
4. ส่งเสริมการดารงชีวิตตามวิถีไทย เพื่อปลูกฝังค่านิยมการบริโภคอย่างพอเพียงและยั่งยืน การสร้าง
เครือข่ายชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน
5. ส่งเสริมให้ชุมชน หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่จะส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตและประชาชน เสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชน ขยะอันตราย ขยะ
อิเลคทรอนิกส์ ขยะติดเชื้อ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลดและคัดแยกขยะในแหล่งกาเนิด
สนับสนุนการสร้างธุรกิจจากขยะรีไซเคิลและสนับสนุนให้มีระบบเก็บขนและกาจัดขยะแบบรวมศูนย์
6. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการกาจัด บาบัดมลพิษ ทั้งด้านวิชาการ บุคลากร และสร้างจิตสานึกของ
ชุมชนในการมีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ เฝูาระวัง แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
7. ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชนใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานใสสะอาด
8. สนับสนุนส่งเสริมการรังวัดและจัดทาแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ
9. ผลักดันให้มีระบบคุ้มครองสิทธิชุมชนและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูความ
หลากหลายของพันธุกรรมท้องถิ่น เพื่อการรักษาปกปูองระบบนิเวศที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน
เป้าหมายการพัฒนา
1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน ประชาชนมีการดารงชีวิตอยู่
อย่างมีความสุขภายใต้คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
2. ประชาชนมีจิตสานึกและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ครัวเรือน ชุมชน มีทางเลือกในการใช้พลังงานและมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ
4. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
พันธกิจ
1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรภาคประชาสังคมให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการพัฒนาในทุกด้าน
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม การจัดการศึกษาทั้งในและนอก
ระบบ สนับสนุนการจัดทาหลักสูตรท้องถิ่น ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างฉลาด
สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาให้กับพื้นที่การศึกษาที่ขาดแคลน
3. พัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ
4. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ส่งเสริมการบริหารจัดการแพทย์แผนไทย(แพทย์
ทางเลือก) ทั้งในระดับชุมชนและสถานพยาบาล
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5. ปูองกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อลดจานวนผู้เสพและผู้เกี่ยวข้องให้น้อยลง
6. ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงและปูองกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ เฝูาระวังปูองกันปัญหา
การปุวยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่
7. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
8. พัฒนาการกีฬา เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกกาลังกายและเล่นกีฬา จัดหาสถานที่จัด
กิจกรรมออกกาลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง
9. ส่งเสริมการทานุบารุงและรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนา ฟื้นฟู ต่อยอด
แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนพร้อมเผยแพร่สู่สังคมโลก
10. สงเคราะห์และพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
พึ่งพาตนเองได้
11. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ชุมชน การจัดทา
แผนแม่บทชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนเกษตรอุตสาหกรรมชุมชนและสวัสดิการชุมชน
เป้าหมายการพัฒนา
1. ประชาชน/เยาวชน มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ดารงชีวิตได้อย่างปกติสุข
2. ประชาชนได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นทั้งทางร่างกาย จิตใจสติปัญญา รวมทั้งมีอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสม
ในทุกช่วงวัย
4. ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น และปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพลดลง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
พันธกิจ
1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย่างทั่วถึง
2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและครบถ้วนเพียงพอ
3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่
เป้าหมาย
1. มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและเชื่อมโยงกับระบบขนส่ง
อื่น รวมทั้งเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพทั่วถึงทุกพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พันธกิจ
1. รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสานึก ค่านิยมตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและจิตสานึกธรรมาภิบาล
ให้แก่เยาวชน ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส่วน
2. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส สนับสนุนให้ใช้
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ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงระบบข้อมูลและรูปแบบการให้บริการประชาชน ลดขั้นตอนการทางาน
เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชน
3. พัฒนาและส่งเสริมการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการในระดับชุมชน ภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูลกลางและระบบการติดตามประเมินผล
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ
เป้าหมายการพัฒนา
1. ประชาชนมีจิตสานึกที่ดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการแก้ปัญหาและให้บริการประชาชน
3. มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ และเพิ่มการมีส่วนร่วมของทุกภาคีในการพัฒนา
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 วิสัยทัศน์
“ร่อนพิบูลย์เมืองน่าอยู่ ผู้คนมีความสุขอย่างยั่งยืน มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณี
ชุมชนเข้มแข็ง ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
2.2 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
2.3 เป้าประสงค์
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ชุมชนมีความเข้มแข็ง
3. ประเพณี วัฒนธรรมได้รับการสืบสาน มีกิจกรรมกีฬา ที่เหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่ม
4. มีสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
5. การบริหารกิจการเทศบาลมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
2.4 ตัวชี้วัด
1. ประชาชนในเขตเทศบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
2.
ชุมชนในเขตเทศบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความเข้มแข็ง
3. ประชาชนในเขตเทศบาล
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา –
วัฒนธรรมประเพณี กีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
4. จานวนถนน ไฟฟูาสาธารณะ ประปา ภูมิทัศน์ที่ได้รับการก่อสร้าง/บารุงรักษาและเพิ่มขึ้น
5. ประชาชนผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการบริการ
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2.5 ค่าเป้าหมาย
1) ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
- ค่าเปูาหมาย จานวน 6 โครงการ/ปี
2) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
- ค่าเปูาหมาย จานวน 3 โครงการ/ปี
3) ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและการบารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงาม
- ค่าเปูาหมาย จานวน 6 โครงการ/ปี
4) ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
- ค่าเปูาหมาย จานวน 6 โครงการ/ปี
5) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
- ค่าเปูาหมาย จานวน 6 โครงการ/ปี
2.6 กลยุทธ์
1) ส่งเสริมการจัดการกิจกรรมทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
2) ส่งเสริมสุขภาวะของประชาชนทั้งด้านการรักษาพยาบาล การปูองกัน-ควบคุมโรค การคุ้มครอง
ผู้บริโภคและพัฒนาการบริหารจัดการด้านการสาธารณสุขมูลฐาน
3) พัฒนาระบบงานสวัสดิการสังคมเพื่อสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
4) สนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
5) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการสร้างความปลอดภัยในท้องถิ่นและการปูองกัน-บรรเทาสาธารณภัย
6) พัฒนาศักยภาพของกลุ่ม/ชุมชนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
7) ส่งเสริมเศรษฐกิจและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
8) ส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
9) ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ การเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
10) ส่งเสริมการอนุรักษ์ ถ่ายทอด สืบสานกิจกรรมทางด้านศาสนา ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
11) ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้า ระบบคมนาคมขนส่งให้สะดวก
และครอบคลุมทุกพื้นที่
12) ปรับปรุง ขยายเขตและติดตั้งไฟฟูาสาธารณะให้ทั่วถึง
13) พัฒนาแหล่งน้าเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค
14) ส่งเสริมระบบการวางผังเมือง สวนสาธารณะ การปรับปรุงภูมิทัศน์ในท้องถิ่น
15) สร้างระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
16) สร้างจิตสานึกและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
17) ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหารตามระบอบประชาธิปไตย
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2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
1) การ ส่งเสริมการศึกษา การสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การจัดการขยะมูลฝอยและ
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในชุมชน ซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่นให้ดีขึ้น
2) การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3) ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น การศาสนาและส่งเสริมการกีฬาทุกระดับ
4) ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน
และเศรษฐกิจ
5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

จุดยืนทางยุทธศาสตร์
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสภานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ปัจจัยภายใน (Internal Factor)
จุดแข็ง (Strength – S)
จุดอ่อน (Weekness – W)
1. มีความได้เปรียบด้านสภาพภูมิศาสตร์และที่ตั้ง คือ 1. งบประมาณที่มีไม่เพียงพอในการพัฒนาท้องถิ่นได้
สามารถเชื่อมโยงไปยังตัวเมืองและจังหวัดใกล้เคียงได้ อย่างทั่วถึง ขาดการสนับสนุนงบประมาณ ในการ
2. มีอัตลักษณ์ด้านประเพณี วัฒนธรรมและมีแหล่ง
ดาเนินโครงการขนาดใหญ่
ท่องเที่ยวธรรมชาติที่สามารถพัฒนาเพื่อสร้างรายได้ 2. น้าประปาส่วนภูมิภาคยังไม่ทั่วถึง ประชาชนยังมี
ด้านการท่องเที่ยว
ความต้องการน้าประปา
3. มีเอกภาพทางด้านการเมือง การปกครอง การ
3. การรวมกลุ่มของชุมชน ขาดความเข้มแข็ง ไม่มีการ
บริหารจัดการ
ดาเนินกิจกรรมต่อเนื่อง
4. มีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐและที่จัดเก็บเอง 4. ขาดการประชาสัมพันธ์ประเพณีท้องถิ่น และแหล่ง
โดยสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้ตามอานาจ ท่องเที่ยวให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จัก
หน้าที่ได้อย่างอิสระ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่
5. ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของท้องถิ่น
กาหนด
ค่อนข้างน้อย
5. มีอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่
เพียงพอ
ปัจจัยภายนอก (External Factor)
โอกาส (Opportunity – O)
อุปสรรค (Threat – T)
1.พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
1. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ ใน
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น
กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ 2. เกิดปัญหาภัยแล้งยาวนาน ทาให้ขาดแคลนน้า
ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
อุปโภคบริโภค ในช่วงฤดูแล้งและ ฝนตกหนักในช่วง
ประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการ
ฤดูฝนทาให้เกิดปัญหาน้าท่วมขัง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการ 3. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ ทาให้
ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชาชนมีพฤติกรรมเน้นบริโภคนิยม เกิดปัญหา
2. รัฐ บาล ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ยาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม เพิ่มขึ้น
บริหารงานของท้องถิ่น
4. ระเบียบ/กฎหมาย ที่ให้ท้องถิ่นขาดความคล่องตัว
3. การสื่อสาร การรับรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ต่าง ๆ มีความ ในการปฏิบัติงาน
สะดวก รวดเร็ว มีส่วน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
สามารถสรุปสภาพปัญหาของชุมชนได้ ดังนี้
1) ปัญหาทางด้านกายภาพปัญหาของสภาพพื้นที่เนื่องจากมีสภาพพื้นที่ปุา เนิน เขา พื้นที่ราบ เมื่อ
ถึงฤดูฝนก็มีน้าเอ่อล้นท่วมพื้นที่การเกษตรและที่อยู่อาศัย
ในบางพื้นที่ เ นื่องจาก ขาดระบบการระบายน้าที่มี
ประสิทธิภาพ
2) ปัญหาด้านการคมนาคมและขนส่งปัจจุบัน มีถนนเชื่อมโยงในแต่ละชุมชนในเขตเทศบาล ระบบ
และโครงข่ายถนน แต่ละสายในเขตเทศบาลส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตและลาดยาง แต่ปัญหาการคมนาคมส่วนมาก
คือถนนชารุด ทาให้การคมนาคมไม่สะดวก และไม่มีเส้นแบ่งช่องจราจรในบางจุด
3) ปัญหาขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตร และการอุปโภคบริโภค เนื่องจากพื้นที่มีการประกอบอาชีพ
หลัก คือ อาชีพการเกษตรกรรม เป็นส่วนใหญ่ทาให้มีความต้องการใช้น้าค่อนข้างมาก และยังไม่มีระบบเก็บ กักน้า
เพื่อใช้ในฤดูแล้งที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อปริมาณการใช้
4) ปัญหาด้านนันทนาการ เนื่องจากภายในชุมชนมีพื้นที่ในการประกอบกิจกรรมและพื้นที่ในการ
ชุมนุมคนเพื่อการทากิจกรรม ไม่เพียงพอต่อการมาใช้บริการกิจกรรมนันทนาการเพื่อพักผ่อนหย่อนใจและออกกาลัง
กายของคนในชุมชน และบางส่วนมีสภาพชารุด
5) ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมชุมชนเนื่องจากยังเป็นพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ จึงยังไม่
มีการประกอบกิจกรรมอันใดในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก นอกจากเรื่องปัญหามลพิษ ในบางจุด เช่น
ชุมชนโคกยาง (มลพิษทางกลิ่นรบกวน) ชุมชนบ้านตลาดเกษตร (มลพิษทางอากาศ) เป็นต้น และปัญหาที่สาคัญอีก
ประการหนึ่ง คือ สถานที่ทิ้งและกาจัดขยะมูลฝอยไม่เพียงพอ
6) ปัญหาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ระบบไฟฟูาสาธารณะยังไม่ครอบคลุมถนนทุกสาย
การให้บริการน้าประปายังไม่ครอบคลุม ในทุกพื้นที่ ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้บ้านเมือง
มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลต
ร่อนพิาบล
บูลย์ พ.ศ. 2561 –64
25
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนา
ศก.ฯ ฉ.12

1. ด้านความ
มั่นคง

2. ด้านการ
สร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

3. ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน

4. ด้านการ
สร้างโอกาส
ความเสมอ
ภาค เท่าเทียม
กันทางสังคม

5. สร้างการ
เติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

6.ด้านการปรับ
สมดุลและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ

1. เสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย์

2. สร้างความ
เป็นธรรมและ
ลดความ
เหลื่อมล้า

3. สร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน

4. การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

5. การเสริมสร้าง
ความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่
ความมั่นคั่งและ
ยั่งยืน

6. การเพิ่ม

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่ง
อ่าวไทย

1. การบริหาร
จัดการเพื่อเพิ่ม
มูลค่าพืช
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์
จังหวัด
นครศรีธรรม
ราช

1. การบริหารจัด
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมสู่
มาตรฐานเป็นมิตร

2. พัฒนาการ
ท่องเที่ยวนานาชาติ
บนฐานทรัพยากร
เอกลักษณ์ของพื้นที่

2. พัฒนาการ
ท่องเที่ยวบนพื้นฐาน
ธรรมะ ธรรมชาติ
และศิลปวัฒนธรรม

3. พัฒนา
สินค้าเกษตรให้
ปลอดภัยและมี
ศักยภาพใน
การส่งออก
3. บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

กับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของอปท.ใน
เขตจังหวัด
นครศรีธรรม
ราช

1.การพัฒนา
เศรษฐกิจ

2.การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติ
สิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน

3.การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิต

4.การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ประสิทธิภาพ
และ
ธรรมาภิบาล

4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง
คมนาคมขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ให้
รองรับการค้า การลงทุน การ
ท่องเที่ยว การเกษตร และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

4. พัฒนาคน ชุมชน
และสังคมให้น่าอยู่
เข้มแข็ง มั่นคงตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

5.การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลและ
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
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การพัฒนา
ของเทศบาล
ตาบลร่อน
พิบูลย์

1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิต

2.การพัฒนา
ชุมชน
เข้มแข็ง

3.การพัฒนา
กีฬาและ
ประเพณี

4.การพัฒนา
สาธารณูปโภค
และโครงสร้าง
พื้นฐาน

5.การ
พัฒนาการ
บริหาร
จัดการที่ดี

เปูาประสงค์

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดี

ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง

ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ
วัฒนธรรมได้รับการ
สืบสาน มีกิจกรรม
กีฬาที่เหมาะสมกับ
ประชาชนทุกกลุ่ม

มีสาธารณูปโภค
พื้นฐานที่ได้
มาตรฐานอย่าง
ทั่วถึงและ
เพียงพอ

การบริหารกิจการ
เทศบาลมี
ประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล

-กพัฒนา
ศักยภาพของ
กลุ่ม/ชุมชน
สนับสนุนกลุ่ม
อาชีพและการ
ปูองกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดในชุมชน

-กส่งเสริม
กิจกรรม
นันทนาการ
การเล่นกีฬา
อนุรักษ์
ถ่ายทอด สืบ
สานกิจกรรม
ทางด้านศาสนา
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

-กก่อสร้าง
ปรับปรุง
บารุงรักษา ระบบ
คมนาคมขนส่ง
ขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ
พัฒนาแหล่งน้า ผังเมือง
สวนสาธารณะ
ภูมิทัศน์

-กสร้างระบบ

กลยุทธ์

-กส่งเสริมการ
จัดการกิจกรรม
ทางการศึกษา
สาธารณสุข
สวัสดิการสังคม
การจัดการขยะ
มูลฝอยและ
สิ่งแวดล้อม
การสร้างความ
ปลอดภัยใน
ท้องถิ่น ฯ

-การสร้างความ
เข้มแข็ง
-การรักษาความ
สงบภายในฯ
-การพาณิชย์

-การศาสนา
วัฒนธรรม
-บริหารทั่วไป

-เคหะและชุมชน
-อุตสาหกรรมและ
การโยธา
-การเกษตร

-บริหารทั่วไป

แผนงาน

-การศึกษา
-สาธารณสุข
-สังคมสงเคราะห์
-เคหะและชุมชน
-การรักษาความ
สงบภายในฯ
-งบกลาง

การบริหาร
จัดการและการ
ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ
พัฒนาขีด
ความสามารถ
ของบุคลากร
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์
วิสัยทัศน์

ร่อนพิบูลย์เมืองน่าอยู่ ผู้คนมีความสุขอย่างยั่งยืน มีอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมประเพณี ชุมชนเข้มแข็ง ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต

พัฒนาด้าน
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

พัฒนาด้านการ
กีฬา ศาสนา
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค
และโครงสร้าง
พื้นฐาน

พัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการที่ดี

เปูาประสงค์

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดี

ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง

ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ
วัฒนธรรมได้รับการ
สืบสาน มีกิจกรรม
กีฬาที่เหมาะสมกับ
ประชาชนทุกกลุ่ม

มีสาธารณูปโภค
พื้นฐานที่ได้
มาตรฐานอย่าง
ทั่วถึงและ
เพียงพอ

การบริหารกิจการ
เทศบาลมี
ประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล

6 โครงการ
ต่อปี

3 โครงการ
ต่อปี

6 โครงการ
ต่อปี

6 โครงการ
ต่อปี

6 โครงการ
ต่อปี

-กส่งเสริมการ
จัดการกิจกรรม
ทางการศึกษา
สาธารณสุข
สวัสดิการสังคม
การจัดการขยะ
มูลฝอยและ
สิ่งแวดล้อม
การสร้างความ
ปลอดภัยใน
ท้องถิ่น ฯ

-กพัฒนา
ศักยภาพของ
กลุ่ม/ชุมชน
สนับสนุนกลุ่ม
อาชีพและการ
ปูองกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดในชุมชน

-กส่งเสริม
กิจกรรม
นันทนาการ
การเล่นกีฬา
อนุรักษ์
ถ่ายทอด สืบ
สานกิจกรรม
ทางด้านศาสนา
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

-กก่อสร้าง
ปรับปรุง
บารุงรักษา ระบบ
คมนาคมขนส่ง
ขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ
พัฒนาแหล่งน้า ผังเมือง
สวนสาธารณะ
ภูมิทัศน์

-กสร้างระบบ

การศึกษา
สาธารณสุข
สังคมสงเคราะห์
เคหะและชุมชน
ปูองกันและ
บรรเทา ฯ
งบกลาง

การสร้างความ
เข้มแข็ง

การศาสนา
วัฒนธรรม

เคหะและชุมชน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

การศึกษา
สาธารณสุข
เคหะและชุมชน
ปูองกันและ
บรรเทา ฯ
บริหารงานทั่วไป

ค่าเปูาหมาย

กลยุทธ์

แผนงาน

การบริหาร
จัดการและการ
ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ
พัฒนาขีด
ความสามารถ
ของบุคลากร
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 6 หน้า
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ส่วนที่ 4 การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่

ยุทธศาสตร์

1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

ด้าน

แผนงาน

บริการชุมชนและ - การศึกษา
สังคม
- สาธารณสุข
- แผนงานเคหะ
และชุมชน
- สังคม
สงเคราะห์
บริหารงานทั่วไป
งบกลาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

หน่วยงาน
สนับสนุน
กองช่าง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
สป.
(งานพัฒนาชุมชน)

สป.
- การรักษาความ
(งานปูองกัน ฯ)
สงบภายใน
สป.
- งบกลาง
(งานปูองกัน ฯ)
(งานพัฒนาชุมชน)

2 การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของ บริการชุมชนและ - สร้างความ
สป.
(งานพัฒนาชุมชน)
ชุมชน
สังคม
เข้มแข็ง ฯ
สป.
- การรักษาความ
(งานปูองกัน ฯ)
สงบ ฯ
กองคลัง
- การพาณิชย์
3 การพัฒนาด้านการกีฬา ศาสนา
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

บริการชุมชนและ - การศาสนา
สังคม
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
- บริหารทั่วไป

กองการศึกษา

กองช่าง/
กองสาธารณสุข ฯ

กองช่าง
สป./
กองสาธารณสุข ฯ

สป.
(งานธุรการ)
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ที่

ยุทธศาสตร์

4 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค
และโครงสร้างพื้นฐาน

ด้าน

แผนงาน

การเศรษฐกิจ

- อุตสาหกรรม
และการโยธา
บริการชุมชนและ - เคหะและ
สังคม
ชุมชน

5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ บริหารทั่วไป
ที่ดี

บริหารงานทั่วไป

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง
กองช่าง

สป./
กองคลัง

หน่วยงาน
สนับสนุน
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม
กองช่าง/
สาธารณสุข ฯ/
กองการศึกษา
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ส่วนที่ 5
การติดตามและประเมินผล

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผน พัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผน พัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 และในการติดตามและประเมิน ผลดังกล่าวนั้นจะต้อง
ดาเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว
5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ
การติดตามและประเมินผลโครงการ มีการติดตามและประเมินผลโครงการ ดังนี้
- การติดตามและประเมินผลผ่านแบบสอบถามในบางโครงการ เช่น โครงการประเพณีสงกรานต์
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน ฯลฯ
- การติดตามและประเมินผลประจาปี ซึ่งตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้กาหนดให้มีการเสนอผลการติดตามและประเมินผล
อย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี
- ซึ่งในแบบฟอร์มของการติดตามและประเมินผลโครงการดังกล่าว จะมีหัวข้อในการรายงานผล
การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยจะระบุชื่อโครง การ วงเงินงบประมาณ การโอนเพิ่ม-โอนลด งบประมาณที่
ใช้ไปในการดาเนินโครงการ งบประมาณคงเหลือ สรุปจานวนโครงการที่ได้ดาเนินการ/ไม่ได้ดาเนินการ เหตุผลที่
ไม่ได้ดาเนินการ ฯลฯ
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(1) การวัดผลในเชิงปริมาณ
ตามที่เทศบาลได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้
บรรลุเปูาหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทา
แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13
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โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องดาเนินการกาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ดาเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย
ปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ ได้แก่
1. จ.ส.อ.ฐปกรณ์ อ่อนเกตุพล ประธานคณะกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ พิบูลย์ กรรมการ
3. นางเกษร คงชาญกิจ กรรมการ
4. นายเอกชัย ศรีพิทักษ์ กรรมการ
5. ด.ต.โอภาส จันทราทิพย์
กรรมการ
6. นายทวี จบฤทธิ์ กรรมการ
7. นางอรทัย บุญลาภ กรรมการ
8. วัฒนธรรมอาเภอร่อนพิบูลย์
กรรมการ
9. ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ฯ กรรมการ
10. ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรรมการ
11. ผอ.กองการศึกษา กรรมการและเลขานุการ
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
การติดตามและประเมินผลตามคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แบบที่ 1 การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810 .2/ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์
2558 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 7 การวัด
คุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830 ลงวันที่
22 พฤศจิกายน 2556 ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)
- การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)
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(

2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ
การจัดผลเชิงคุณภาพ เทศบาลใช้การสารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม
โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทาให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดาเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาล
แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
4. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
4.1 ผลกระทบนาไปสู่อนาคต
1. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดาเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน
2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทาแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น
3. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจากัดของระเบียบกฎหมายที่ทาได้ยากและ
บางเรื่องอาจทาไม่ได้
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
1) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน
2) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณางบประมาณและคานึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี
3) ควรเร่งรัดให้มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ดาเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
4) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง
ดาเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

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

