แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ของเทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน

เทศบาลตาบลศรีโพธิเ์ งิน
อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

ประกาศเทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน
เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
********************************
ด้วยเทศบาลตาบลศีโพธิ์เเิ์ ไดด้ดาเ ์ าาีัดดทาผน ธดน าท้งิิ์่ ไ(ธ.ศ.2561-2565)ไ
เธื่งใช้เป็ ผ วทาิใ าาีธดน าท้งิิ์่ ผละเป็ าีงบใ าาีัดดทาิบปีะมาณีายั่ายปีะัาปีไ ีวมทด้ิ
ิบปีะมาณีายั่ายเธ์่มเต์มไั่ายขาดเิ์ สะสมไขงิงิค์าีปาคีงิส่ว ท้งิิ์่
งาศดย งา าัตามความใ ีะเบโยบาีะทีวิมหาดดทยไว่าด้วยาาีัดดทาผน ธดน าขงิ
งิค์าีปาคีงิส่ว ท้งิิ์่ ไธ.ศ.2548ไผา้ดขเธ์่มเต์มไ(ฉบดบทโ่ไ 3)ไธ.ศ.2561ไข้งไ17ไ(4)ไผละข้งไ24ไไไไไไไไ
ัึิง ุมดต์ปีะาาศใช้ผน ธดน าท้งิิ์่ ไ(ธ.ศ.2561-2565)ไีายละเงโยดข้งมูลผน ธดน าดดิาล่าวไสามาีิ
ตีวัสงบดด้ทโ่ศู ย์ข้งมูลข่าวสาีเทศบาลตาบลศีโพธิ์เเิ์ ไใ วด ผละเวลาีาชาาี
ัึิปีะาาศมาให้ทีาบพดยทด่วาด
ปีะาาศไณไวด ทโ่ไไไ14ไไเดืง ไไม์ิุ าย ไธ.ศ.ไ2562ไไ

( ายส์ทิ์ีาชไไไบาเห ็ด)
ายาเทศม ตีโตาบลศีโพธิ์เเิ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)
ของเทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
--------------------------ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตาบล
จากที่ทาการเทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ถึงที่ว่าการ
อาเภอป่าแดดเป็นระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 70 กิโลเมตร เทศบาล
ตาบลศรีโพธิ์เงิน ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 บ้านศรีมงคล อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
เนื้อที่ ตาบลศรีโพธิ์เงิน อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ
8,252 ไร่ เป็นพื้นที่ที่ทาการเกษตรจานวน 4,535 ไร่ (เขตความรับผิดชอบ) 29 ตารางกิโลเมตร
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ภูมิประเทศ (แสดงภูมิประเทศของเทศบาล)
ทิศเหนือ
ติดกับ ตาบลโรงช้าง อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
ทิศใต้
ติดกับ ตาบลห้วยแก้ว กิ่งอาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตาบลสันมะค่า อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันตก ติดกับ ตาบลแม่ปืม อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อน
และแห้งแล้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บ
ตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ –
๓๙.๙ องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ ๔๐ องศาเซลเซียสขึ้นไป
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม
แต่อาจเกิด “ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนาน
นับเดือน ในเดือนกรกฎาคม แต่ในเขตเทศบาลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือน
ตุลาคมนานราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมี
อากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่าสุด ประมาณ 10 องศา
1.4 ลักษณะดิน
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและมีที่ราบและที่ราบลุ่มลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วน
ปนทราย ประมาณ ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % ลักษณะดินในพื้นที่เป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ %

1.5 ลักษณะของแหล่งน้า
แหล่งต้นน้า ลาธารที่ใช้ในการเกษตรของตาบล แม่น้าร่องเปา หนองเพิงนาค
ห้วยดอกด้าย ซึ่งเป็นแหล่งน้าที่ใช้ในการเกษตรของราษฏรในตาบล
1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้
พื้นที่ป่าไม้ของตาบลศรีโพธิ์เงิน อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปืม ส่วนใหญ่จะ
เป็นป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังปกคลุม พื้นที่ส่วนใหญ่ของอุทยานแห่งชาติก็เป็นจุดเด่นที่สร้างสีสันงดงามใน
ยามหน้าแล้งที่ผืนป่าพากันเปลี่ยนสี
2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
ตาบลศรีโพธิ์เงินแบ่งเขตการปกครอง แบ่งเป็น 8 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านศรีโพธิ์เงิน
บ้านศรีมงคล
บ้านป่าไม้สีเหลือง
บ้านร่องบง
บ้านศรีพัฒนา
บ้านศรีโพธิ์ทอง
บ้างร่องบงใต้
บ้านดอนศิลา

ผู้นาหมู่บ้าน
หมายเหตุ
นายประสงค์ ปันติคา
นายกฤษฎา กันทะวัง
กานันตาบลศรีโพธิ์เงิน
นายประเสริฐ เทียมวงหล้า
นายขวัญ สายวงค์คา
นายอภิเทพ สายวงค์ปัน
นายบุญมี ยามี
นายจรัส หนุ่มเปียง
นายชลอ สายเครือแปง

2.2 การเลือกตั้ง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตาบล มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตาม
กฎหมายว่าด้วยการเลื อกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่ นหรือผู้บริห ารท้องถิ่น ตามจานวนดังนี้ สภาเทศบาลตาบล
ประกอบด้วยสมาชิกจานวน 12 คน ดารงตาแหน่งคราวละ 4 ปี
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีคนหนึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตาม
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ดารงตาแหน่งคราวละ 4 ปี
3. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
ประชากร (ข้อมูลสานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง อาเภอป่าแดด
จังหวัดเชียงราย ของเดือน พฤษภาคม 2562)

จานวนประชากรเยาวชน
จานวนประชากร
จานวนประชากรผู้สูงอายุ
รวม

หญิง
161
673
173
1,007

คน
คน
คน
คน

ชาย
172
640
172
1,007

คน
คน
คน
คน

หมายเหตุ
อายุต่ากว่า 18 ปี
อายุ 18-60 ปี
อายุมากกว่า 60 ปี

จานวนชุมชน 8 ชุมชน
ชุมชน
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อชุมชม
บ้านศรีโพธิ์เงิน
บ้านศรีมงคล
บ้านป่าไม้สีเหลือง
บ้านร่องบง
บ้านศรีพัฒนา
บ้านศรีโพธิ์ทอง
บ้านร่องบงใต้
บ้านดอนศิลา
รวม

จานวนครัวเรือน
105 ครัวเรือน
94 ครัวเรือน
119 ครัวเรือน
58 ครัวเรือน
81 ครัวเรือน
89 ครัวเรือน
68 ครัวเรือน
68 ครัวเรือน
682 ครัวเรือน

ชาย
หญิง
164 คน 162 คน
133 คน 134 คน
168 คน 165 คน
89 คน 106 คน
118 คน 129 คน
111 คน 119 คน
97 คน
91 คน
106 คน 106 คน
986 คน 1,012 คน

3.2 การเลือกตั้ง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน กาหนดเขตเลือกตั้ง 2 เขต
เขต 1 ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 ,2 , 3 เขต 2 ประกอบด้วย หมู่ที่ 4 , 5 , 6 ,7 , 8
จานวนสมาชิกสภาเทศบาล เขตละไม่เกิน 6 คน รวม 12 คน
การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น กาหนดเขตเลือกตั้งสาหรับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
ใช้เขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นเขตเลือกตั้ง จานวนผู้บริหารท้องถิ่น 1 คน
4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา,มัธยมต้น(ขยายโอกาส)
- ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน

1
1
8

แห่ง
แห่ง
แห่ง (หมู่ที่ 1-8)

4.2 สาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 1 แห่ง
4.3 อาชยากรรม
เทศบาลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน
ซึ่งเทศบาลก็ได้ดาเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ส่วนมากครัวเรือนมี
การป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และทางเทศบาลก็มีวิธีการแก้ปัญหาของ
เทศบาลที่สามารถดาเนินการได้ตามอานาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัด คือการติดตั้งกล้องวงจร
ปิดในสถานที่ราชการ ติดตั้งสั ญญาณไฟสาธารณะข้างทางและซอยในหมู่บ้าน ไฟกระพริบทางร่วมทางแยก
รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออานวยความสะดวก
ให้กับประชาชน แต่ปัญหาที่พบเป็นประจาคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงาน
ดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้
ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย และโทษที่ได้รับจากการ
เกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความร่วมมือไปยังผู้นา การขอกาลังจาก ตารวจ ผู้นา อปพร. เพื่อระงับเหตุ
ไม่ให้เกิดความรุนแรง แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ ทั้งที่มีการร่วมมือ
กันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางเทศบาลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอานาจหน้าที่ที่
สามารถดาเนินการได้
4.4 ยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล จากการที่ทางสถานีตารวจภูธรป่าแดดได้แจ้ง
ให้กับเทศบาลทราบนั้นพบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบ
ผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นา ประชาชน หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่อง
ดูแลอยู่เป็นประจา การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถทาได้เฉพาะตามอานาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์
การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอานาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของ
อาเภอหรือตารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด
4.5 การสังคมสงเคราะห์
เทศบาลได้ดาเนินการด้านสังคมสังเคราะห์ ดังนี้
- ดาเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
- รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
- ประสานการทาบัตรผู้พิการ
- ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทางานช่วงปิดภาคเรียน

- ตัง้ โครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง
- ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้
- ตั้งโครงการสังฆทานต่อบุญ
- โครงการทอดผ้าป่าขยะเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้
- มีหน่วยกู้ชีพกู้ภัยตาบลศรีโพธิ์เงิน
- มีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- มีหน่วยบริการประชาชนตาบลศรีโพธิ์เงิน
5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
- การคมนาคมขนส่งระหว่างตาบลใช้ทางหลวงหมายเลข 1202 สายพะเยา-ป่าแดด
- การคมนาคมขนส่งระหว่างหมู่บ้านใช้เส้นทางถนนเชื่อมติดต่อระหว่างหมู่บ้านซึ่งมี
รถโดยสารประจาทางสายป่าแดด – พะเยา บริการรับจ้างทุกวัน
5.2 การไฟฟ้า
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ปัญหา
คือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรื อที่สาธารณะยังไม่สามารถดาเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มี
ความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ เทศบาลจึงไม่สามารถดาเนินการได้เช่นเดียวกับ
ถนน การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทาความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่
และวิธีการที่จะดาเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน
5.3 การประปา
การประปาในเขตตาบลศรีโพธิ์เงิน มีกิจการประปาเป็นของแต่ละหมู่บ้าน จานวน 8
หมู่บ้าน สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน และมีน้าใช้ตลอดทั้งปี บางครั้งมี ปัญหาคือ น้าประปา
ขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้า ปัจจุบันยังไม่ประสบปัญหาการขาด
แคลนน้าใช้อุปโภค บริโภค การแก้ปัญหาคือ การลงพื้นที่ดาเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที และทาง
เทศบาลก็ได้นาโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี เพื่อที่จะพิจารณาดาเนินการในปี
ต่อไป เมื่อมีงบประมาณและความจาเป็นก็สามารถดาเนินโครงการได้ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่ต่อไป
5.4 โทรศัพท์
สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ
แห่ง

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งหรือวัสดุครุภัณฑ์
พื้นที่ตาบลศรีโพธิ์เงินจะเดินทางไปใช้บริการที่ไปรษณีย์อาเภอป่าแดด ให้บริการ
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ในวันจันทร์–เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน) หยุดวันอาทิตย์
6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น การทานา ทาไร่ (ข้าวโพด,มัน
สาปะหลัง) ทาสวน (ลาไย)
6.2 การประมง
(ในเขตเทศบาลไม่มีการประมง)
6.3 การปศุสัตว์
เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น
การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ
6.4 การบริการ
โรงแรม
แห่ง
ร้านอาหาร
4
แห่ง
โรงภาพยนตร์
แห่ง
สถานีขนส่ง
แห่ง
ร้านเกมส์
- แห่ง
6.5 การท่องเที่ยว
ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน
เช่น การจัดงานประเพณีต่างๆ การจัดสร้างสวนสาธารณะสำหรับใช้ พกั ผ่อนหย่อนใจ
6.6 อุตสาหกรรม
การอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน เช่น การทาไม้กวาด
หนังสติ๊ก เย็บผ้า การจักสาน กิจการลานตากพืชผลทางการเกษตร จานวน 1 แห่ง และกิจการอุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก) จานวน 4 แห่ง
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
ร้านค้าต่างๆ 9
ตลาดสด 1 แห่ง
กลุ่มอาชีพขึ้นทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 18
กลุ่ม
กลุ่มออมทรัพย์
8 กลุ่ม
6.8 แรงงาน
แรงงานบางส่วน ไปรับจ้างทางานนอกพื้นที่ รวมทั้งแรงงานที่ไปทางานต่างประเทศ
ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทางานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้ างร้านใหญ่ๆ

เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย ปัญหานี้
ยังไม่สามารถแก้ไขได้
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน
- หมู่ที่ 1 บ้านศรีโพธิ์เงิน จานวนประชากรชาย 128 คน หญิง 173 คน
จานวนครัวเรือนทั้งหมด 89 ครัวเรือน พื้นที่ทั้งหมด 4,800 ไร่
- หมู่ที่ 2 บ้านศรีมงคล จานวนประชากรชาย 133 คน หญิง 138 คน
จานวนครัวเรือนทั้งหมด 90 ครัวเรือน พื้นที่ทั้งหมด 2,063 ไร่
- หมู่ที่ 3 บ้านป่าไม้สีเหลือง จานวนประชากรชาย 162 คน หญิง 170 คน
จานวนครัวเรือนทั้งหมด 120 ครัวเรือน พื้นที่ทั้งหมด 1,263 ไร่
- หมู่ที่ 4 บ้านร่องบง จานวนประชากรชาย 104 คน หญิง 103 คน
จานวนครัวเรือนทั้งหมด 47 ครัวเรือน พื้นที่ทั้งหมด 575 ไร่
- หมู่ที่ 5 บ้านศรีพัฒนา จานวนประชากรชาย 122 คน หญิง 145 คน
จานวนครัวเรือนทั้งหมด 79 ครัวเรือน พื้นที่ทั้งหมด 1,625 ไร่
- หมู่ที่ 6 บ้านศรีโพธิ์ทอง จานวนประชากรชาย 110 คน หญิง 128 คน
จานวนครัวเรือนทั้งหมด 81 ครัวเรือน พื้นที่ทั้งหมด 2,088 ไร่
- หมู่ที่ 7 บ้านร่องบงใต้ จานวนประชากรชาย 87 คน หญิง 84 คน
จานวนครัวเรือนทั้งหมด 65 ครัวเรือน พื้นที่ทั้งหมด 1,482 ไร่
- หมู่ที่ 8 บ้านดอนศิลา จานวนประชากรชาย 98 คน หญิง 109 คน
จานวนครัวเรือนทั้งหมด 65 ครัวเรือน พื้นที่ทั้งหมด 4,225 ไร่

9.2 ข้อมูลด้านการเกษตร
(1) หมู่ที่ 1 บ้านศรีโพธิ์เงิน
พื้นที่ทั้งหมด 4,800 ไร่ ทาการเกษตรดังนี้
ประเภทของการทาการเกษตร
2.1) ทานา

จานวน

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

2.2) ทาสวน

สวน ลาไย
สวน
สวน
สวน

2.3) ทาไร่

.
.
.
.

 ไร่อ้อย
 ไร่ข้าวโพด
 ไร่มันสาปะหลัง

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.
 อืน่ ๆ โปรดระบุ
.

ครัวเรือน
ไร่
32 ครัวเรือน
576
ไร่
26 ครัวเรือน
86
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
10 ครัวเรือน
56
ไร่
13 ครัวเรือน
68
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)
(บาท/ไร่)

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

513 กก./ไร่

1,550 บาท/ไร่

5,130 บาท/ไร่

1,200 กก./ไร่

7,200 บาท/ไร่

25,400 บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

1,130 กก./ไร่

2,100 บาท/ไร่

6,000 บาท/ไร่

4,700 กก./ไร่

2,130 บาท/ไร่

7,215 บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

(2) หมู่ที่ 1 บ้านศรีมงคล
พื้นที่ทั้งหมด 2,063 ไร่ ทาการเกษตรดังนี้
ประเภทของการทาการเกษตร
2.1) ทานา

จานวน

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

2.2) ทาสวน

สวน ลาไย
สวน
สวน
สวน

2.3) ทาไร่

.
.
.
.

 ไร่อ้อย
 ไร่ข้าวโพด
 ไร่มันสาปะหลัง

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.
 อืน่ ๆ โปรดระบุ
.

ครัวเรือน
ไร่
45 ครัวเรือน
500
ไร่
10 ครัวเรือน
100
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
5 ครัวเรือน
90
ไร่
7 ครัวเรือน
70
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)
(บาท/ไร่)

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

500 กก./ไร่

1,200 บาท/ไร่

6,000 บาท/ไร่

1,200 กก./ไร่

10,000 บาท/ไร่

24,000 บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

1,200 กก./ไร่

6,000 บาท/ไร่

6,000 บาท/ไร่

7,000 กก./ไร่

5,000 บาท/ไร่

18,500 บาท/ไร่

กก./ไร่
กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

(3) หมู่ที่ 3 บ้านป่าไม้สีเหลือง
พื้นที่ทั้งหมด 1,263 ไร่ ทาการเกษตรดังนี้
ประเภทของการทาการเกษตร
2.1) ทานา

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

2.2) ทาสวน

สวน
สวน
สวน
สวน

2.3) ทาไร่

.
.
.
.

 ไร่อ้อย
 ไร่ข้าวโพด
 ไร่มันสาปะหลัง

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.
 อืน่ ๆ โปรดระบุ
.

จานวน
ครัวเรือน
ไร่
85 ครัวเรือน
150
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
10 ครัวเรือน
20
ไร่
10 ครัวเรือน
30
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)
(บาท/ไร่)

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

500 กก./ไร่

2,500 บาท/ไร่

4,500 บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

600 กก./ไร่

3,000 บาท/ไร่

4,000 บาท/ไร่

3,000 กก./ไร่

3,000 บาท/ไร่

6,000 บาท/ไร่

กก./ไร่
กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

(4) หมู่ที่ 4 บ้านร่องบง
พื้นที่ทั้งหมด 575 ไร่ ทาการเกษตรดังนี้
ประเภทของการทาการเกษตร
2.1) ทานา

จานวน

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

2.2) ทาสวน

สวน ลาไย
สวน
สวน
สวน

2.3) ทาไร่

.
.
.
.

 ไร่อ้อย
 ไร่ข้าวโพด
 ไร่มันสาปะหลัง

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.
 อืน่ ๆ โปรดระบุ
.

ครัวเรือน
ไร่
40 ครัวเรือน
300
ไร่
10 ครัวเรือน
25
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
15 ครัวเรือน
100 ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)
กก./ไร่

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)
(บาท/ไร่)
บาท/ไร่

บาท/ไร่

400 กก./ไร่

800 บาท/ไร่

6,000 บาท/ไร่

500 กก./ไร่

2,500 บาท/ไร่

25,000 บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

1,000 กก./ไร่
กก./ไร่
กก./ไร่

500 บาท/ไร่

5,000 บาท/ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

(5) หมู่ที่ 5 บ้านศรีพัฒนา
พื้นที่ทั้งหมด 1,625 ไร่ ทาการเกษตรดังนี้
ประเภทของการทาการเกษตร
2.1) ทานา

จานวน

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

2.2) ทาสวน

สวน ลาไย

.

สวน ยางพารา
สวน
สวน
2.3) ทาไร่

.
.
.

 ไร่อ้อย
 ไร่ข้าวโพด
 ไร่มันสาปะหลัง

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.
 อืน่ ๆ โปรดระบุ
.

ครัวเรือน
ไร่
57 ครัวเรือน
450
ไร่
20 ครัวเรือน
110
ไร่
11 ครัวเรือน
60
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
15 ครัวเรือน
100 ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)
(บาท/ไร่)

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

400 กก./ไร่

2,000 บาท/ไร่

4,000 บาท/ไร่

5,000 กก./ไร่

15,000 บาท/ไร่

40,000 บาท/ไร่

7,000 กก./ไร่

3,000 บาท/ไร่

11,800 บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

1,000 กก./ไร่
กก./ไร่
กก./ไร่

500 บาท/ไร่

5,000 บาท/ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

(6) หมู่ที่ 6 บ้านศรีโพธิ์ทอง
พื้นที่ทั้งหมด 2,088 ไร่ ทาการเกษตรดังนี้
ประเภทของการทาการเกษตร
2.1) ทานา

จานวน

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

2.2) ทาสวน

สวน ลาไย

.

สวน
สวน
สวน
2.3) ทาไร่

.
.
.

 ไร่อ้อย
 ไร่ข้าวโพด
 ไร่มันสาปะหลัง

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.
 อืน่ ๆ โปรดระบุ
.

ครัวเรือน
ไร่
5 ครัวเรือน
30
ไร่
16 ครัวเรือน
74
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
3 ครัวเรือน
10
ไร่
4 ครัวเรือน
15
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)
กก./ไร่

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)
(บาท/ไร่)
บาท/ไร่

บาท/ไร่

500 กก./ไร่

3,000 บาท/ไร่

5,500 บาท/ไร่

1,000 กก./ไร่

1,500 บาท/ไร่

20,000 บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

800 กก./ไร่

2,500 บาท/ไร่

10,000 บาท/ไร่

7,000 กก./ไร่

1,050 บาท/ไร่

20,000 บาท/ไร่

กก./ไร่
กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

(7) หมู่ที่ 7 บ้านร่องบงใต้
พื้นที่ทั้งหมด 1,482 ไร่ ทาการเกษตรดังนี้
ประเภทของการทาการเกษตร
2.1) ทานา

จานวน

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

2.2) ทาสวน

สวน

.

สวน
สวน
สวน
2.3) ทาไร่

.
.
.

 ไร่อ้อย
 ไร่ข้าวโพด
 ไร่มันสาปะหลัง

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.
 อืน่ ๆ โปรดระบุ
.

ครัวเรือน
ไร่
40 ครัวเรือน
159
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่

ผลผลิตเฉลีย่
(กก./ไร่)
กก./ไร่
500 กก./ไร่

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)
(บาท/ไร่)
บาท/ไร่
1,200 บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่
6,000 บาท/ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

(8) หมู่ที่ 8 บ้านดอนศิลา
พื้นที่ทั้งหมด 4,225 ไร่ ทาการเกษตรดังนี้
ประเภทของการทาการเกษตร
2.1) ทานา

จานวน

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

2.2) ทาสวน

สวน ลาไย

.

สวน
สวน
สวน
2.3) ทาไร่

.
.
.

 ไร่อ้อย
 ไร่ข้าวโพด
 ไร่มันสาปะหลัง

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.
 อืน่ ๆ โปรดระบุ
.

ครัวเรือน
ไร่
65 ครัวเรือน
500
ไร่
50 ครัวเรือน
100
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
20 ครัวเรือน
100
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่

ผลผลิตเฉลีย่
(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)
(บาท/ไร่)

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

500 กก./ไร่

1,200 บาท/ไร่

6,000 บาท/ไร่

1,200 กก./ไร่

10,000 บาท/ไร่

24,000 บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่
-

บาท/ไร่

กก./ไร่
กก./ไร่
กก./ไร่

-

บาท/ไร่

-

บาท/ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร
(1) หมู่ที่ 1 บ้านศรีโพธิ์เงิน
มีพื้นที่ทั้งหมด 4,800 มีแหล่งน้าทางการเกษตร ดังนี้
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้าฝน
แหล่งน้า
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้าฝนทีใ่ ช้ในการทาการเกษตร
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

ปริมาณน้าฝนที่ตกโดยเฉลีย่ ในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
-



ลาดับ
ความสาคัญ

3.2) แหล่งน้าธรรมชาติ
 1. แม่น้า
 2. ห้วย/ลาธาร
 3. คลอง
 4. หนองน้า/บึง
 5. น้าตก
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.

ความเพียงพอของน้าเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี
เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

การเข้าถึงแหล่งน้าการเกษตร
ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง









ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ

0%
0%

3.3) แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น
 1. แก้มลิง
 2. อ่างเก็บน้า

1





 3. ฝาย

2





 4. สระ

3





 5. คลองชลประทาน
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)

6.1)
6.2)
6.3)

.
.
.

40 %
2%
30 %

(2) หมู่ที่ 2 บ้านศรีมงคล
มีพื้นที่ทั้งหมด 2,063 มีแหล่งน้าทางการเกษตร ดังนี้
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้าฝน
แหล่งน้า
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้าฝนทีใ่ ช้ในการทาการเกษตร
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

ปริมาณน้าฝนที่ตกโดยเฉลีย่ ในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
-



ลาดับ
ความสาคัญ

ความเพียงพอของน้าเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี
เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

การเข้าถึงแหล่งน้าการเกษตร
ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ



20 %



5%

3.2) แหล่งน้าธรรมชาติ
 1. แม่น้า
 2. ห้วย/ลาธาร
 3. คลอง

 4. หนองน้า/บึง

1



 5. น้าตก
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)

6.1)
6.2)
6.3)

.
.
.
3.3) แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น

 1. แก้มลิง
 2. อ่างเก็บน้า
 3. ฝาย
 4. สระ

1

 5. คลองชลประทาน
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)

6.1)
6.2)
6.3)

.
.
.



(3) หมู่ที่ 3 บ้านป่าไม้สีเหลือง
มีพื้นที่ทั้งหมด 1,263 มีแหล่งน้าทางการเกษตร ดังนี้
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้าฝน
แหล่งน้า
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้าฝนทีใ่ ช้ในการทาการเกษตร
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

ปริมาณน้าฝนที่ตกโดยเฉลีย่ ในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
-



ลาดับ
ความสาคัญ

ความเพียงพอของน้าเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี
เพียงพอ

การเข้าถึงแหล่งน้าการเกษตร
ไม่ทั่วถึง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ



50 %





30 %





30 %

ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง

3.2) แหล่งน้าธรรมชาติ
 1. แม่น้า
 2. ห้วย/ลาธาร
 3. คลอง

 4. หนองน้า/บึง



 5. น้าตก
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)

6.1)
6.2)
6.3)

.
.
.
3.3) แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น

 1. แก้มลิง
 2. อ่างเก็บน้า
 3. ฝาย
 4. สระ
 5. คลองชลประทาน
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)

6.1)
6.2)
6.3)

.
.
.

(4) หมู่ที่ 4 บ้านร่องบง
มีพื้นที่ทั้งหมด 575 มีแหล่งน้าทางการเกษตร ดังนี้
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้าฝน
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
3.2) แหล่งน้าธรรมชาติ
 1. แม่น้า
 2. ห้วย/ลาธาร
 3. คลอง
 4. หนองน้า/บึง
 5. น้าตก
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น
 1. แก้มลิง
 2. อ่างเก็บน้า
 3. ฝาย
 4. สระ
 5. คลองชลประทาน
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.

ความเพียงพอของปริมาณน้าฝนทีใ่ ช้ในการทาการเกษตร
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

ปริมาณน้าฝนที่ตกโดยเฉลีย่ ในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
-



ลาดับ
ความสาคัญ

ความเพียงพอของน้าเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี
เพียงพอ

การเข้าถึงแหล่งน้าการเกษตร
ไม่ทั่วถึง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ





40 %





50 %



50 %
80 %
60 %

ไม่เพียงพอ



ทั่วถึง









(5) หมู่ที่ 5 บ้านศรีพัฒนา
มีพื้นที่ทั้งหมด 1,625 มีแหล่งน้าทางการเกษตร ดังนี้
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้าฝน
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
3.2) แหล่งน้าธรรมชาติ
 1. แม่น้า
 2. ห้วย/ลาธาร
 3. คลอง
 4. หนองน้า/บึง
 5. น้าตก
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น
 1. แก้มลิง
 2. อ่างเก็บน้า
 3. ฝาย
 4. สระ
 5. คลองชลประทาน
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.

ความเพียงพอของปริมาณน้าฝนทีใ่ ช้ในการทาการเกษตร
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

ปริมาณน้าฝนที่ตกโดยเฉลีย่ ในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ



ลาดับ
ความสาคัญ

ความเพียงพอของน้าเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี
เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

การเข้าถึงแหล่งน้าการเกษตร
ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ

2





30 %

1





30 %



30 %



(6) หมู่ที่ 6 บ้านศรีโพธิ์ทอง
มีพื้นที่ทั้งหมด 2,088 มีแหล่งน้าทางการเกษตร ดังนี้
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้าฝน
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
3.2) แหล่งน้าธรรมชาติ
 1. แม่น้า
 2. ห้วย/ลาธาร
 3. คลอง
 4. หนองน้า/บึง
 5. น้าตก
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น
 1. แก้มลิง
 2. อ่างเก็บน้า
 3. ฝาย
 4. สระ
 5. คลองชลประทาน
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.

ความเพียงพอของปริมาณน้าฝนทีใ่ ช้ในการทาการเกษตร
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

ปริมาณน้าฝนที่ตกโดยเฉลีย่ ในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ



ลาดับ
ความสาคัญ

ความเพียงพอของน้าเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี
เพียงพอ

2

1

ไม่เพียงพอ





การเข้าถึงแหล่งน้าการเกษตร
ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ



50 %



50 %

(7) หมู่ที่ 7 บ้านร่องบงใต้
มีพื้นที่ทั้งหมด 1,482 มีแหล่งน้าทางการเกษตร ดังนี้
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้าฝน
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
3.2) แหล่งน้าธรรมชาติ
 1. แม่น้า
 2. ห้วย/ลาธาร
 3. คลอง
 4. หนองน้า/บึง
 5. น้าตก
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น
 1. แก้มลิง
 2. อ่างเก็บน้า
 3. ฝาย
 4. สระ
 5. คลองชลประทาน
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.

ความเพียงพอของปริมาณน้าฝนทีใ่ ช้ในการทาการเกษตร
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

ปริมาณน้าฝนที่ตกโดยเฉลีย่ ในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ



ลาดับ
ความสาคัญ

ความเพียงพอของน้าเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี
เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

การเข้าถึงแหล่งน้าการเกษตร
ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง





















ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ

(8) หมู่ที่ 8 บ้านดอนศิลา
มีพื้นที่ทั้งหมด 4,225 มีแหล่งน้าทางการเกษตร ดังนี้
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้าฝน
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
3.2) แหล่งน้าธรรมชาติ
 1. แม่น้า
 2. ห้วย/ลาธาร
 3. คลอง
 4. หนองน้า/บึง
 5. น้าตก
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น
 1. แก้มลิง
 2. อ่างเก็บน้า
 3. ฝาย
 4. สระ
 5. คลองชลประทาน
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.

ความเพียงพอของปริมาณน้าฝนทีใ่ ช้ในการทาการเกษตร
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

ปริมาณน้าฝนที่ตกโดยเฉลีย่ ในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ



ลาดับ
ความสาคัญ

ความเพียงพอของน้าเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี
เพียงพอ

การเข้าถึงแหล่งน้าการเกษตร
ไม่ทั่วถึง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ





20 %









ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง

7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ากิน น้าใช้ (หรือน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค)
(1) หมู่ที่ 1 บ้านศรีโพธิ์เงิน
มีพื้นที่ทั้งหมด 4,800 ไร่ มีแหล่งน้าน้ากิน น้าใช้ (หรือน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค) ดังนี้
มี
แหล่งน้า
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ
4.2 บ่อน้าตื้นสาธารณะ
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)
4.5 แหล่งน้าธรรมชาติ
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)
4.6.1)
.
4.6.2)
.
4.6.3)
.

ไม่มี

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง



ทั่วถึงหรือไม่
ร้อยละของ
ไม่ทั่วถึง
ครัวเรือนที่เข้าถึง
40 %





90 %






สรุป ครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ากิน น้าใช้  เพียงพอ  ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 40% ของทั้งหมู่บ้าน
(2) หมู่ที่ 2 บ้านศรีมงคล
มีพื้นที่ทั้งหมด 2,063 ไร่ มีแหล่งน้าน้ากิน น้าใช้ (หรือน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค) ดังนี้
มี
แหล่งน้า
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ
4.2 บ่อน้าตื้นสาธารณะ
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)
4.5 แหล่งน้าธรรมชาติ
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)
4.6.1)
.
4.6.2)
.
4.6.3)
.

ไม่มี

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง



ทั่วถึงหรือไม่
ร้อยละของ
ไม่ทั่วถึง
ครัวเรือนที่เข้าถึง
20 %





100 %








สรุป ครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ากิน น้าใช้  เพียงพอ  ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 70% ของทั้งหมู่บ้าน

10 %

(3) หมู่ที่ 3 บ้านป่าไม้สีเหลือง
มีพื้นที่ทั้งหมด 1,263 ไร่ มีแหล่งน้าน้ากิน น้าใช้ (หรือน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค) ดังนี้
มี
แหล่งน้า

ไม่มี

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง





4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ
4.2 บ่อน้าตื้นสาธารณะ
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)
4.5 แหล่งน้าธรรมชาติ
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)
4.6.1)
.
4.6.2)
.
4.6.3)
.

ทั่วถึงหรือไม่
ร้อยละของ
ไม่ทั่วถึง
ครัวเรือนที่เข้าถึง
90 %

สรุป ครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ากิน น้าใช้  เพียงพอ  ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 30% ของทั้งหมู่บ้าน
(4) หมู่ที่ 4 บ้านร่องบง
มีพื้นที่ทั้งหมด 575 ไร่ มีแหล่งน้าน้ากิน น้าใช้ (หรือน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค) ดังนี้
มี
แหล่งน้า

ไม่มี

เพียงพอ

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ
4.2 บ่อน้าตื้นสาธารณะ
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)
4.5 แหล่งน้าธรรมชาติ
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)
4.6.1)
.
4.6.2)
.
4.6.3)
.

สรุป ครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ากิน น้าใช้

 เพียงพอ 

ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง










ทั่วถึงหรือไม่
ร้อยละของ
ไม่ทั่วถึง
ครัวเรือนที่เข้าถึง
80 %
80 %


40 %

ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 80% ของทั้งหมู่บ้าน

(5) หมู่ที่ 5 บ้านศรีพัฒนา
มีพื้นที่ทั้งหมด 1,625 ไร่ มีแหล่งน้าน้ากิน น้าใช้ (หรือน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค) ดังนี้
มี
แหล่งน้า

ไม่มี

เพียงพอ

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ
4.2 บ่อน้าตื้นสาธารณะ
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)
4.5 แหล่งน้าธรรมชาติ
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)
4.6.1)
.
4.6.2)
.
4.6.3)
.

สรุป ครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ากิน น้าใช้

ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง








 เพียงพอ 

ทั่วถึงหรือไม่
ร้อยละของ
ไม่ทั่วถึง
ครัวเรือนที่เข้าถึง
20 %

70 %



30 %

ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 70% ของทั้งหมู่บ้าน

(6) หมู่ที่ 6 บ้านศรีโพธิ์ทอง
มีพื้นที่ทั้งหมด 2,088 ไร่ มีแหล่งน้าน้ากิน น้าใช้ (หรือน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค) ดังนี้
มี
แหล่งน้า

ไม่มี

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ
4.2 บ่อน้าตื้นสาธารณะ
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)
4.5 แหล่งน้าธรรมชาติ
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)
4.6.1)
.
4.6.2)
.
4.6.3)
.

สรุป ครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ากิน น้าใช้

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง

ทั่วถึงหรือไม่
ร้อยละของ
ไม่ทั่วถึง
ครัวเรือนที่เข้าถึง







100 %




 เพียงพอ 

ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 100% ของทั้งหมู่บ้าน

(7) หมู่ที่ 7 บ้านร่องบงใต้
มีพื้นที่ทั้งหมด 1,482 ไร่ มีแหล่งน้าน้ากิน น้าใช้ (หรือน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค) ดังนี้
มี
แหล่งน้า

ไม่มี

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ
4.2 บ่อน้าตื้นสาธารณะ
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)
4.5 แหล่งน้าธรรมชาติ
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)
4.6.1)
.
4.6.2)
.
4.6.3)
.

สรุป ครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ากิน น้าใช้

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง






ทัว่ ถึงหรือไม่
ร้อยละของ
ไม่ทั่วถึง
ครัวเรือนที่เข้าถึง


90 %



 เพียงพอ 

ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 40% ของทั้งหมู่บ้าน

(8) หมู่ที่ 8 บ้านดอนศิลา
มีพื้นที่ทั้งหมด 4,225 ไร่ มีแหล่งน้าน้ากิน น้าใช้ (หรือน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค) ดังนี้
มี
แหล่งน้า

ไม่มี

เพียงพอ

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ
4.2 บ่อน้าตื้นสาธารณะ
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)
4.5 แหล่งน้าธรรมชาติ
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)
4.6.1)
.
4.6.2)
.
4.6.3)
.

สรุป ครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ากิน น้าใช้

 เพียงพอ 

ไม่เพียงพอ


ทั่วถึง

ทั่วถึงหรือไม่
ร้อยละของ
ไม่ทั่วถึง
ครัวเรือนที่เข้าถึง
40 %






40 %





40 %

ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 40% ของทั้งหมู่บ้าน

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 การนับถือศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ตาบลศรีโพธิ์เงินนับถือศาสนาพุธ มีวัด 3 แห่ง 1) วัดศรี
ดอนมูล ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 2) วัดดอนศิลา ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 3) วัดอโยนาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
8.2 ประเพณีและงานประจาปี
- ประเพณีวันขึ้นปีใหม่
ประมาณเดือน มกราคม
- ประเพณีไหว้สาพระธาตุขุนน้า พระธาตุจาเมือง ประมาณเดือน เมษายน
- ประเพณีวันสงกรานต์
ประมาณเดือน เมษายน
- ประเพณีลอยกระทง
ประมาณเดือน พฤศจิกายน
- ประเพณีวันเข้าพรรษา
ประมาณเดือน กรกฎาคม
- ประเพณีออกพรรษา
ประมาณเดือน ตุลาคม
8.3 ถูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ถูมิปัญญาท้องถิน่ ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่
วิธีการทาเครื่องจักสารใช้สาหรับในครัวเรือน และวิธีการจับปลาธรรมชาติ
ภาษาถิ่น ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาพื้นเมือง
8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้
จาหน่วยบ้าง ได้แก่ เครื่องจักรสานที่ทาจากไม้ไผ่ ไม้กวาดดอกหญ้า หนังสติก
9 ทรัพยากรธรรมชาติ
9.1 น้า
น้าที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้าที่ได้จากน้าใต้ดิน นามาผ่านกระบวนการของ
ระบบประปา และน้าฝน ส่วนน้าที่ให้เพื่อการเกษตร มาจากอ่างเก็บน้าหนองเพิงนาค อ่างเก็บน้าม่อนป่าเหียง
อ้างเก็บน้าห้วยโป้ง อ่างเก็บน้าห้วยดอกด้าย
9.2 ป่าไม้
ทรัพยากรป่าไม้ของตาบลศรีโพธิ์เงิน อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปืม ส่วนใหญ่
จะเป็นป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังปกคลุม พื้นที่ส่วนใหญ่ของอุทยานแห่งชาติก็เป็นจุดเด่นที่สร้างสีสันงดงาม
ในยามหน้าแล้งที่ผืนป่าพากันเปลี่ยนสี
9.3 ภูเขา
ในเขตเทศบาลไม่มีภูเขา
9.4 คุณภาพของทรัพยากรป่าไม้
คุณภาพของทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่เทศบาลอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปืม
ประกอบด้วยป่าที่แตกต่างกันถึง 4 ประเภท คือ ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าสนเขา มีพันธุ์ไม้ที่
สาคัญ ได้แก่ สัก แดง ประดู่ มะค่าโมง ชิงชัน เต็ง รัง เหียง พลวง สนสองใบ และไม้วงศ์ก่อ เป็นต้น

ด้วยความหลากหลายของพืชพรรณทาให้พบสัตว์ป่าประเภทนกอยู่เป็นจานวนมากกว่า 40 ชนิด เช่น นกเขา
เขียว นกเขาเขียวก้านตองท้องสีส้ม นกเปล้าธรรมดา นกหัวขวานใหญ่สีเทา นกปรอดเหลืองหัวจุก และเหยี่ยว
ดง นอกนั้นก็มีสัตว์ป่าอื่นๆ อีกมากมาย เช่น เก้ง หมูป่า เสือปลา กระจง กระเล็นปลายขนหูสั้น และกระรอก
เป็นต้น มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
การจัดทาแผนพัฒนาของเทศบาลจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 21 ปี ของประเทศไทย
กาลังอยู่ ระหว่างการการเสนอร่ างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทายุทธศาสตร์ช าติ
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทาร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 21 ปี (พ.ศ. 2561 –2579) สรุปย่อได้ดังนี้
กรอบการพัฒนาระยะยาว เพื่อให้บรรลุวิสัยน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อ
การบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบ
เศรษฐกิจ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ด้าน คือ
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วย
ลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มี
ต่อประเทศไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ
และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนา
ไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้าง
ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้ง
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อัน

ได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และ
การบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้าง
ความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจน
การพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับ
ไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิต
และบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาค
บริการที่หลากหลายตามรูปแบบการดาเนินชีวิตและการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหาร
คุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก
- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน ของภาคเกษตรส่ งเสริ มเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่ การทาการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและ
อาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย
- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้า
มาเพิ่มมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น
- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆ เป็นต้น
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้ นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยใน
องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์

อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง
กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง
(3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบัน
ครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่งกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบ
แนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง
ของชุมชน
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่ง
อนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้า รวมทั้งมีความสามารถ
ในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่ง
สู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้า เน้นการปรับ
ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่
เหมาะสม

(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
(6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
เนื่ อ งด้ ว ยในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาสามปี ข ององค์ ก ารปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น นั้ น จะต้ อ ง
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่ทั้งนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ได้สิ้นสุดลงและการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
อยู่ ร ะหว่างการดาเนิ น การและยั งไม่ป ระกาศใช้ แต่ได้กาหนดทิศทางของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 เอาไว้แล้วดังนั้น เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2561–2562) ของเทศบาลตาบล
ศรีโพธิ์เงิน มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เทศบาล จึงได้นา
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้
เหมาะสมกับสภาวการณ์ของเทศบาล ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
รายละเอียดดังนี้
1. กรอบแนวคิดและหลักการ
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 – 2564) ประเทศ
ไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับ สภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้าทางสังคม เป็นต้น ทาให้การ
พัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจาเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สาคัญ ดังนี้
(1) การน้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม
(3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ
(4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
2. สถานะของประเทศ
2.1 ด้านเศรษฐกิจ
2.1.1 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี

2541-2541) จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5 ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per
Capita) ในปี 2557 มาอยู่ที่ประมาณ 196,241 บาท หรือประมาณ 6,141 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้
ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ใน
ระยะ 8 ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ
3.2 ชะลอจากร้อยละ 5.7 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ซึ่งต่ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ากว่า
ระดับที่จะทาให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่สาคัญ
ประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ 41.3 ในช่วงปี 2534 –
2539 เป็นร้อยละ 25.5 ในช่วงปี 2543 – 2557 นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค จะพบว่า
อัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี 2543 – 2557 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 4.9 ต่ากว่า
สิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย
2.1.2 การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถ
ในการแข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและ
บริการมากขึ้น (สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี 2553 ที่ระดับร้อยละ 9.9 25.4 และ
64.7 เป็นร้อยละ 7.2 28.5 และ 64.3 ในปี 2557 ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้
และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ทาให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุน
ต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้
เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศ
รายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและ
บริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ทาให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพิ่มในระดับที่น่าพอใจแต่
การชะลอตัวของกาลังแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของกาลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับ
ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถใน
การแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ
9.7 ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) เป็นเฉลี่ยร้อยละ 1.1 ในช่วง 3 ปีของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2557)
2.1.3 ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่าทาให้ขาด
พลังในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัย
การผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิต
รวมในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ 8 ปี ที่ผ่าน
มา และยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการ
พัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของการผลิตรวม ลดลงจากร้อย
ละ 3.32 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เป็นร้อยละ 2.15 ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ท้าให้
ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพิ่มการลงทุนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพิ่มแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน

2.1.4 การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อ
การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหาร
จัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี
2524 และ 2541 แต่การให้ความสาคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของ
เศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกัน
อย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็ นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอื้ออ้านวยต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น
โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ 37.9 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เป็นร้อยละ 42.2
ในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นจากผลของการดาเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการ
ใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐ กิจในระยะ
ต่อไป
2.1.5 อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจาก
ต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลาง
ระหว่างประเทศที่มีความได้เปรี ยบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิ ต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและ
ความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. 2557 WEF (World
Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ 31 จาก 144
ประเทศ และในปี พ.ศ. 2557 IMD (International Institute for Management Development) ได้จัด
อันดับไว้ที่ 31 จาก 61 ประเทศชั้นน้า ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบ
ธุรกิจประจ้าปี 2558 หรือ Ease of Doing Business 2115 ซึ่งดาเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทย
ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 26 จาก 189 ประเทศทั่วโลก
2.1.6 สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของ
ประเทศได้รับการยกระดับดีขึ้นจากการผนึกกาลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม และเชื่อมโยงให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม
ประเทศที่มีรายได้สูง โดยในปี 2557 อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ 47 และ
ด้านเทคโนโลยีที่ 44 จาก 61 ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ 37 และ 43 ตามลาดับ
ในปี 2551 และตลอดช่วงระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา (2543-2556) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา
ต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ 1.17 ต่อ GDP โดยในปี 2556 (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้าน
การวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 1.48 ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณ
ร้อยละ 53 และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ 47 ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ 4.13, 3.35, 2.79, และ 2.27 ต่อ
GDP ในปี 2555 ตามลาดับขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอ
ต่อการส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี 2556

บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามีจ้านวน 11 คนต่อประชากร 11,111 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
พัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ 21-31 คนต่อประชากร 11,111 คน
2.1.7 สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วย
รูปแบบการขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายัง
กระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่
ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลง
เล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่าและมีข้อจ้ากัด ยัง
ไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ
รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานยังขาดประสิท ธิภาพ โดยเฉพาะการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจากัดต่อการทา
ธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะ
เฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ใน
การดาเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น
2.2 ด้านสังคม
2.2.1 โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้ง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่
(1) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและ
การตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก 6.3 คน ในช่วงปี 2517-2518
เป็น 1.62 คน ในช่วงปี 2548-25558 และคาดว่าในปี 2583 จะลดลงเหลือเพียง 1.3 คน
(2) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ 31 เป็นประชากรกลุ่มเจ
เนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป
กาลังแรงงานของไทยมีจ้านวน 38.9 ล้านคนในช่วงปี 2555-2557 และเริ่มลดลงร้อยละ 1.1 ในปี 2556 และ
ร้อยละ 1.2 ในปี 2557 ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 ต่อปีในช่วง 11 ปีที่ผ่านมา (ปี 2548–
2557) แต่ยังต่ากว่าประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย 1 เท่าตัว และสิงคโปร์ 5 เท่าตัว และกาลังแรงงานกว่า
ร้อยละ 65.1 มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ากว่า นอกจากนี้ กาลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจานวน
ร้อยละ 27 ของประชากรในปี 2553 มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความสาคัญกับการมีครอบครัว ส่งผล
ต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต
(3) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่าย
ด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นจาก 11.3 ล้านคน (ร้อยละ 16.2) ในปี 2558 เป็น 21.5 ล้านคน (ร้อยละ 32.1) ในปี 2583 การเพิ่มขึ้น
ของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่า ใช้จ่ายในการดูแลที่เพิ่มสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมใน

กาลังแรงงานเพิ่มขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ
78.5 ของรายได้ทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุนของบุตร
2.2.2 ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมี
หลากหลายรูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก 3.6 คน ในปี
2543 เหลือ 3 คน ในปี 2556 โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน 1 รุ่น และครัวเรือนมีการขยายตัวมากที่สุดในช่วง
ปี 2543-2556 ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทาให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่ม
สลาย
2.2.3 คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรม
จริยธรรม โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี 2557 เพศชาย 71.3 ปี
เพศหญิง 78.2 ปี แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ
อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ
15.59 ปี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี 2551-2556 มีการศึกษาเฉลี่ย 8.9 ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ใน
ระดับต่า สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปี 2556 มีค่าเฉลี่ย
ต่ากว่าร้อยละ 51 นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสารวจ
ต่างๆ พบว่าปัญหาสาคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน
2.2.4 สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้าของการ
กระจายรายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 42 ในปี 2543 เหลือร้อยละ 11.9 ในปี 2556 แต่
ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มี
แนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก 1.484 ในปี
2554 เหลือ 1.465 ในปี 2556 อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่ มคนจน
ที่สุดแตกต่างกันถึง 34.9 เท่า ในปี 2556 โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ 11 ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ 36.8
ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ 11 ถือครองรายได้เพียงร้อยละ 1.1 สาเหตุพื้นฐานที่สาคัญ
จากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่
ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี 2555-2546
2.2.5 ความเหลื่อมล้าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาสาคัญของสังคมไทย อัน
เนื่องมาจาก
(1) ความเหลื่อมล้าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุก
ตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 21 มีการถือ
ครองที่ดินมากที่สุด มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 21 ที่มีการถือครองที่ดินน้อย
ที่สุด 325.7 เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่า
ของภาครัฐ
(2) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา
ในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่าง

ภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ 11 ที่มี
ฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ 11 ที่มีฐานะ
ความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ 19.1 เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ
2.2 เท่า
(3) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ากันระหว่างภูมิภาค
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการสารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี
2556 พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง 3.6 เท่า
(4) ความเหลื่อมล้าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึง
การคุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา 51 ที่เพิ่มขึ้นจาก 1.29 ล้านคน ในปี 2555 เป็น
2.471 ล้านคน ในปี 2557 ทาให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 42.4 ในปี 2557 อย่างไรก็ตาม
แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ 2.1 เท่า ในปี 2556
(5) ความเหลื่อมล้าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย
เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทางาน
นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่าย
ในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน
2.2.6 คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ 99.9
ได้รับความคุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ 73.8 ระบบ
ประกันสังคมร้อยละ 16.7 และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ 7.1 ขณะที่ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี 2558 ผู้สูงอายุได้รับการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ 8.3 ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ 11.4 ล้านคน
ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็น 811 บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ 89.5 และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็ก
ด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัด
สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง 4.544,926 ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความสาคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย
แก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้
2.2.7 วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคม
พหุวัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มี
ความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็น
สังคมพหุ วัฒ นธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้ เกิดการน้าเอาวัฒ นธรรมต้นทาง
ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
2.2.8 ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและ
สนองตอบความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดทาแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่
และบูรณาการเป็นแผนตาบลเพื่อเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอาเภอ และ

แผนพั ฒ นาจั ง หวัดเพื่ อให้ ได้รั บ การสนั บ สนุน ทั้งในด้านองค์ ความรู้ และงบประมาณในกิจกรรมที่เกิ น
ความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มท้ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายเพิ่มขึ้นจาก 142,632 แห่งในปี 2555 เป็น 152,377 แห่ง ในปี 2556 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชน
และอาชีพ ร้อยละ 32.51 ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ 26.77
2.2.9 ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม
ในช่วงระยะเวลากว่า 11 ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความ
รุนแรงมากขึ้น นาไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรง
และทางอ้อม
2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.3.1 ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิด
ความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น
(1) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ทาให้ความต้องการใช้
ที่ดินเพื่อการผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย พื้นที่
ป่าไม้จึงถูกบุกรุกทาลายมากขึ้น โดยพื้นที่ป่าไม้ลดลงจาก 171.12 ล้านไร่ หรือร้อยละ 53.33 ของพื้นที่ทั้งหมด
ของประเทศในปี 2514 เป็น 112 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 31.6 ในปี 2556
(2) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทาให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากร
ดินและที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรม
เสื่อมคุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพื้นที่สูงชันหรือพื้นที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจากัดในการ
นาไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความ
หลากหลายทางชีวภาพกาลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้
อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน
(3) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ย นสภาพไปใช้
ประโยชน์อื่นๆ จ้านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการทานากุ้ง การขยายตัวของเมืองและ
อุตสาหกรรม ทาให้พื้นที่ป่าชายเลนลดลงจากปี 2514 ที่มีพื้นที่ป่าชายเลนกว่า 2.3 ล้านไร่ เหลือเพียง 1.5 ล้าน
ไร่ ในปี 2552 คิดเป็นการลดลงร้อยละ 34.8 ท้าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่
อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี 2534 และห้ามการใช้ประโยชน์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี
2549-2554 พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี 2554 ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง 1.61 ล้านตัน ลดลง
จากปี 2549 ที่มีปริมาณ 2.42 ล้านตัน ในขณะที่พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยาย
ตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้าที่เพิ่มมากขึ้น
(4) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นตลอด 31 ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์
เพื่อการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ทาให้ต้องน้าเข้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นโดยในปี
2555 ต้องน้าเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 อยู่ที่ระดับ 1.18 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 54

ของความต้องการใช้ในปี 2555 และคิดเป็นร้อยละ 12.5 ของ GDP โดยน้ามันดิบมีการน้าเข้าสูงที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ 76 ของการน้าเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ
6.8 อยู่ที่ระดับ 1.981 พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทย
มีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานต่ากว่าอัตราขยายตัวของ
GDP โดยในปี 2555 การเพิ่มขึ้นของ GDP ร้อยละ 1 ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 1.6
(5) ทรัพยากรน้ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ ตามความต้องการ ประเทศไทย
ประกอบด้วย 25 ลุ่มน้าหลัก น้าทาตามธรรมชาติมีปริมาณรวม 285,227 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนา
แหล่งเก็บกักน้าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ 28 ของปริมาณน้าธรรมชาติ มีแอ่งน้าบาดาลทั้งหมด 27
แอ่งน้าบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้าบาดาลรวมประมาณ 1.13 ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะ
พัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ 68,211 ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็
ตาม การพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจากัดในเรื่องของความคุ้มทุน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้า และ
การดาเนินการสารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้าในประเทศ ในปี 2557 มีจานวนประมาณ
151,751 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้าของภาคส่วนต่างๆ มีจานวน 112,141 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้าตามความต้องการได้อีกประมาณ 49,611 ล้านลูกบาศก์เมตร
2.3.2 ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง
(1) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการ
เกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก 1.14 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 2553 เป็น 1.11 กิโลกรัม/คน/วัน
ในปี 2557 สถานที่กาจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ 19 และมีการนามูลฝอยกลับไปใช้
ประโยชน์เพียงร้อยละ 18 ทาให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพิ่มสูงขึ้นถึง 19.9 ล้านตัน ในปี 2556 ของเสีย
อันตราย ในปี 2557 มีประมาณ 2.69 ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้ นร้อยละ 11 ต่อปี
เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบ
ปัญหาการกาจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบ
วงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ 71 โดย
ภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกาก
อุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการกาจัดสูง
(2) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี 2557 พบ
สารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาสาคัญได้แก่ฝุ่นละออง ก๊าซ
โอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพื้นที่วิกฤติในเขตพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคง
ประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พื้นที่อื่น เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสาร
เบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้า
มันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี 2557 ทั้งนี้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง
ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงจาก EURO 3 เป็น EURO 4 ตั้งแต่ปี 2555 และการ
ปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันดา อย่างไรก็ตาม ปัญหา
มลพิษทางอากาศในพื้นที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จานวนมากสาหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพื้นที่

ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นลาดับ โดยความร่วมมือและการทางานระหว่างภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น
(3) คุณภาพน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้าในช่วง 11 ปีที่
ผ่านมา (พ.ศ. 2548-2557) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้าที่
อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สาเหตุสาคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการ
เกษตรและการปศุสัตว์ และการระบายน้าเสียจากชุมชน ระบบบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน มีจานวนไม่เพียงพอ
ต่อการบาบัดน้าเสียที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้าเสียจาก
ชุมชน 11.3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ 31
(4) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงาน
ที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 การจัดทาบัญชีก๊าซเรือน
กระจกของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี 2533 ปริมาณ 229.18 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพิ่มเป็น 265.9 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี 2547 โดย
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลง
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการดาเนินงานเพิ่มมากขึ้นใน
ประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
ร้อยละ 1.1 จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความสาคัญมากในการเพิ่มการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ
2.3.3 ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความ
รุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และ
ดินถล่ม สร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ้าทุกปีในมิติของจานวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่า
ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจานวนมากกว่าภัยประเภทอื่นๆ ในขณะที่น้าท่วมเป็น
ภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในลาดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก
2.4 ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา
2.4.1 ด้านธรรมาภิบาล
(1) ประเทศไทยจะต้องให้ความสาคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการ
ประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางในปี 2556 แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่
ต้องเร่งแก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจาเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความสาคัญกับเรื่องธรรมาภิ
บาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิ
บาล ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2552
มีอย่างน้อย 6 ประการคือ (1) หลักนิติธรรม (2) หลักคุณธรรม (3) หลักความโปร่งใส (4) หลักความมีส่วนร่วม

(5) หลักความรับผิดชอบ (6) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาค
การเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง
มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล
มีการใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับ
นักการเมืองและข้าราชการ กระท้าการทุจริตเพื่อให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ
หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับ
ประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหาร
จัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์
สื่อมวลชนหลายสานักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง
รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่ สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของ
วิชาชีพได้
(2) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี 2544 โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้สารวจการกากับดูแลกิจการของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่ อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 72% ในปี 2557 ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี 2545 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 52% และมี
คะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี 2554 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 77% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้
ความสาคัญในการพัฒนาการกากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่
ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล
2.4.2 ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอานาจ
(1) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ บริหาร
ราชการส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอานาจที่
ส่วนกลางได้มอบอานาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปดาเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัด
ต่อกฎหมายของประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการกาหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการน้าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูป
ระบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีการกาหนดส่วนราชการไว้เป็น 21 กระทรวง และส่วนราชการไม่
สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
(2) การกระจายอานาจเกิดผลสาเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจาย
อานาจให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ดาเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2541 และ 2551 และตามแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการ
กาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 นอกจากนั้น มีการ
ใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพิ่มรายได้ในการดาเนินงานของ อปท. โดย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็น ร้อยละ 13.31 เพิ่มขึ้นเป็น

ร้อยละ 25.17 ในปีงบประมาณ 2551 และร้อยละ 28.21 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการถ่ายโอนภารกิจ
ไปแล้วตามแผนปฏิบัติการกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ 1 จานวน 185 ภารกิจจาก
ภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน 245 ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 2 จานวน 75 งาน/
กิจกรรม จาก 114 งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน
9.851 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 1,378 คน บุคลากรทางการศึกษา 5,295 คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งประจาอยู่ที่สถานีอนามัย จานวน 79 คน และลูกจ้างประจา 3,198 คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการ
การแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอานาจหน้าที่และเขตพื้นที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรื
องค์การบริหารส่วนตาบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง
ท้าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่
ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 9.91 ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ.2549 และ
เพิ่มเป็นร้อยละ 11.65 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ท้องถิ่นจาเป็นต้องพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็น
ร้อยละ 38.52 และร้อยละ 39.46 ตามลาดับ ส่งผลให้ อปท. ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น
การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับ โลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของ
ประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ้ากัด
2.4.3 ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ไทยกาลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก
พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง รับ
สินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริต
คอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท
อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ ามามี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นและใน
ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการ
ตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์
คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. 2557 ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ พบว่า
ประเทศไทยได้ 38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 111 คะแนน อยู่อันดับที่ 85 จากการจัดอันดับทั้งหมด 175
ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี 2556 ที่ได้ 35 คะแนน อยู่อันดับ
112 โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน พบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วน
ประเทศสิงคโปร์สูงถึง 84 คะแนน และมาเลเซียได้ 52 คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย)
3 บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย
3.1 บริบทภายใน
3.1.1 ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน

ภายใต้สมมติฐาน (1) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ 3.8
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และร้อยละ 4.2 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (2) การลงทุนภาครัฐขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ 4 (3) ราคาน้ามันเฉลี่ย 71-91 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และเฉลี่ย
81-111 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (4) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ
2.1 โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 1.8 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ
2.1 และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.1 (5) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 และ (6) กาลัง
แรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ 1.2 และร้อยละ 1.7 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และ 13 ตามลาดับภายใต้
สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง 11 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3–4.3 โดยมีค่า
กลางของการประมาณการร้อยละ 3.8 ซึ่งทาให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูง
ในช่วงปี 2571 (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.3 – 2574) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ
3.3) การขยายตัวในกรณีฐาน ดังกล่าวทาให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้
ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อคานึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (1) การลดลงของกาลังแรงงานที่จะ
หดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้ อยละ 1.1 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 14 ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมากขึ้น (2) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ้าเป็นในการยกระดับ
ฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (3)
จ้านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี 2571 ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการใน
ประเทศขยายตัวช้าลง (4) การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (5) ภาระการใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้สูง อายุเพิ่มขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพื่อการ
พัฒนาประเทศเพื่อยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น (6) เกณฑ์รายได้ขั้นต่าสาหรับการเป็น
ประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 111-211 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพิ่มขึ้นของ
รายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศสาคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท้าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่
สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท้าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มี
เกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก
3.1.2 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัย
แรงงานต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 2553 มีประชากรวัยแรงงาน 5 คนที่มีศักยภาพแบก
รับผู้สูงอายุ 1 คน และคาดการณ์ว่าในปี 2583 จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง 1.7 คนแบกรับผู้สูงอายุ 1
คน การขาดแคลนกาลังแรงงานทาให้ต้องนาเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มขึ้น
ช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จ้าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม
อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น
เป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะคานวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจาลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์
ขั้นต่าในปี 2546 ซึ่งอยู่ที่ 12,745 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี

3.1.3 ความเหลื่อมล้า
ความเหลื่อมล้าเป็นปัญหาสาคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้าด้านรายได้ โอกาส
การเข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ นาไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และ
ผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพื้นที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรม
ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ทาให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ 11
ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ 11 ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง 34.9 เท่า ในปี 2556 นอกจากนี้
ความเหลื่อมล้ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึง
บริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด
3.1.4 ความเป็นเมือง
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อลดความแออัด
ของเมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พื้นที่นั้นๆ จึงจาเป็นที่จะต้องมีการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐาน การจัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากร
ท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหา
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและ
อุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของประชากรและแรงงานในพื้นที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อตอบสนองความ
ต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่าลง และการลงทุนใน
ระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอื้อหรือท้าให้
จาเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจานวน
มาก
3.1.5 การบริหารจัดการภาครัฐ
(1) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 วางกรอบด้านการบริหาร
จัดการภาครัฐ เอื้อต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 มี
มาตราสาคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ
มาตรา 69 หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชน หรือองค์กรใดที่ดาเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะ เพื่อให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา 82
รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น ให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน
กระจายอานาจและจัดภารกิจ อานาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้ง
ในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา 89 รัฐต้องดาเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดย

ยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงิน
การคลังเพื่อสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) ภาคประชาสังคมให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทาง
สังคม อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ นาเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การ
ทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการ
กระจายอานาจ เพื่อรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอานาจภาครัฐหันมา
พิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น
3.2 บริบทภายนอก
3.2.1 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก
องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี 2544-2643 (ค.ศ. 21112111) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ 61 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 11 ของประชากร
รวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุ่น
อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศกาลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้าง
สั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้ว
ค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้าย
แรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาส
อย่างมากสาหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พัก
อาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปทางานในประเทศที่
พัฒนาแล้ว
3.2.2 การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในรูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่
การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่
เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ
รถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพื่อผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมาก
ยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม จะทาให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง
3.2.3 ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น
(1) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
และเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของ

ประเทศไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความสาคัญกับเรื่อง
ความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
(2) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 จะนามาซึ่ง
โอกาสที่สาคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ 1) การลด
ข้อจากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ 2) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานสาหรับการพัฒนาภาคเกษตร
และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเอง
ไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านและ 3) โอกาสใน
การใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็น
ศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะต่อไป
(3) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการนาประเด็นด้าน
มาตรฐานของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของ
อุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดย
แรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและ
สินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาค
โดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและ
มาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้าปัญหาความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ให้มี
ความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่ง
เป็นปัจจัยที่จ้าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน
(4) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วง
แผนฯ 12 เนื่องจาก 1) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ
และแนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ 2) ปัญหาการสั่ง
สมหนี้สาธารณะในประเทศสาคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้าง
ผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสาคัญๆ ของโลกไม่
ประสบความสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
(5) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การ
ขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อ
ในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนใน
ประเทศ
3.2.4 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้าเติมต่อ
สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลก
เพิ่มขึ้น ทาให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบ
ต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิด

โรคระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความ
เสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้า เกิดการ
กัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผล
ต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน
(2) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้ม
เกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อ
ภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการดารงชีวิต
ของประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความ
เข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้
กระแสการแข่งขันทางการค้า
3.2.5 วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. 2115 (Post 2115 Agenda)
ประเด็นสาคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. 2115 คือ การจัดท้าเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา 15 ปี
โดยสหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ้านวน 17
ข้อ และเป้าหมาย (Target) จ้านวน 169 ข้อซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศใน
อนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกัน
ทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบ
ยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความ
ยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน
4 กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
4.1 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกาลังประสบอยู่
ทาให้การกาหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความสาคัญกับการกาหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย
จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
4.2 การกาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic
Positioning) เป็นการกาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้
จัดทาขึ้นประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง
และโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิต

สินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
4.3 เป้าหมาย
4.3.1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 5.1
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้
ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2546 เพิ่มขึ้นเป็น 317,151 บาท
(9,325 ดอลลาร์ สรอ.) และ 311,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี
(3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.1 (การขยายตัวของการ
ลงทุนภาครัฐไม่ต่ากว่าร้อยละ 11.1 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่
ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 4.1 ต่อปี)
4.3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน
4.3.3 การลดความเหลื่อมล้าในสังคม
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง
4.3.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
(4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(5) มีการบริหารจัดการน้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้า
4.3.5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น
(3) มีการกระจายอานาจที่เหมาะสม

5.แนวทางการพัฒนา
5.1 การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่
รายได้สูง
5.1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนาพัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และ
สาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
5.1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงานสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
ในการพัฒนากาลังคนและแรงงานให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและ
รองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัด
ให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและ
ปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพื้นที่การผลิต เพื่อให้แรงงาน
สามารถเคลื่ อ นย้ ายไปสู่ ส าขาการผลิ ตที่ มีผ ลิ ต ภาพการผลิ ตสู งสุ ด และสนับ สนุน ให้ ผู้ ป ระกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยง
กันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย
5.1.3 การส่งเสริมผู้ ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิช ย์ดิจิตอล พัฒ นาขีด
ความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและดาเนินธุรกิจท่ามกลางการดาเนิน
นโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพิ่มสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยและ
สนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้ าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนา
ต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล
5.1.4 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
คมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่าย
รถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและ
โครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือ
ที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ
ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อม
บารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับ
ประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน
5.1.5 การปรับโครงสร้างการผลิต ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการ
ปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล
สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสีย
ขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับที่จ้าเป็นสาหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน
จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้าน

กายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการ
ประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่
เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และแหล่งน้า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการ
ป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท้าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้
เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพื่อ
รองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุม
และทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกาหนดและ
จัดทากฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้
สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดย
สนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่น
และกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้ง
ประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์
รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับ
อุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการ
ผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัว
ด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เช่น ลดอุปสรรคการ
เคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการ
ผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ้านวยความ
สะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์
การจัดตั้งสานักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความสาคัญเรื่องความ
รับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพื่อสังคม
5.2 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ
5.2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะ
ฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท้างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและ
ประสบการณ์ มีรายได้ในการดารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อป้องกันหรือชะลอความทุพพล
ภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ
5.2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและ
ทั่วถึง โดย

(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษา
ใหม่เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)
(2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา
(3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้
ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ
(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะกาลังคนทั้งระบบ
การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิต
กาลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อ
เพื่อการเรียนรู้
5.2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุยกระดับ
การบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความ
เป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบ
เครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้ง
ในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness
Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย
(Academic Hub) เพื่อน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริม
การให้ความสาคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อให้การ
ขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน
5.2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดย
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ้าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการ
ดูแลผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันสาหรับผู้สูงอายุ
5.3 การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
5.3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพิ่มผลิต
ภาพแรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน
ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพ
ทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้อง
กับพื้นที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต

5.3.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก โดย (1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่าง
หลากหลาย โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการ
ยุติธรรม (2) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค กาหนดเป็น
นโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดย
ดาเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จ้าเป็นและเหมาะสมตาม
กลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่คานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนว
ทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing)
5.3.3 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อ
การเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทากิน
ในที่ดินปฏิรูประบบการบริห ารจัดการน้าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการ
ผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้า พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และ
ภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
5.3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน
และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศัก ยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่
ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้า เช่น กฎหมายป่าชุมชน
กฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น
5.4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง
5.4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียม
ความพร้อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มี
คุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัด
การเมืองตามระดับการพัฒนา
5.4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริม
และเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน และการบริการ โดยคานึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics)
สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงาน
ด้านอานวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจ
อย่างแท้จริง
5.4.3 การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ให้ความสาคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามา
ลงทุนในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยให้
ความสาคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงาน

ต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยอ้านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดน
ระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น
5.5 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ
โดยคานึงถึงขีดจากัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิกาลังของทุกภาคส่วนนา
ระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพิ่มพื้นที่ป่า
ไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการ
สร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท้าฐานข้อมูลที่ดินเพื่อการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า กาหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม
และกาหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้าเพื่อให้เกิดความยั่งยืน บูรณา
การระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการ
น้าในระดับพื้นที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้า และองค์กรผู้ใช้น้า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลด
ความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชน
บริหารจัดการแร่โดยกาหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้าแร่มาใช้ประโยชน์ คานึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าใน
อนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน
5.5.2 การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่
ใช้แล้ว ที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษี
และค่าธรรมเนียมเพื่อสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น
5.5.3 การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่ห่วง
โซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริม
การท้าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพื่อให้ประเทศไทยมี
ศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
5.5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุม
มลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น้าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล้าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัด
แยกขยะเพื่อน้ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดในพื้นที่วิกฤต สร้าง
รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคน
ในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย
5.5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท้า
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับ

อาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัด
การพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
5.5.6 การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความสาคัญกับการป้องกัน
น้าท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพื้นที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน
ในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดท้าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนา
ระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต
5.6 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
5.6.1 การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทาง
ให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวด
ราคาจัดซื้อ จัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูล
ข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ดาเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัป
ชันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ
5.6.2 การพัฒ นาบุคลากรภาครัฐ ให้ มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการ
ขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ระบบราชการเล็ก
กะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง
5.6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและ
เชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.6.4 การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่ มีประสิทธิภาพ สร้าง
ผลงานที่มีคุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิง
นโยบายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจานวน
มาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย
วิสัยทัศน์ “เมืองการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว รุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมล้านนา
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข”

เป้าประสงค์
1. เพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการค้า การลงทุน บริการโลจิสติกส์ การเกษตร การท่อเงที่ยว และวัฒนธรรม เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด
อาเซียน+6 และ GMS
2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยการน้อมนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางหลักในการสร้างภูมิคุ้มกันในการสร้างคน สังคมที่มีคุณภาพ
3. เพื่อสร้างสมดุลของระบบนิเวศและการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ เพื่อให้ประชาชนอยู่
ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพ
4. เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ปกติและ
แนวชายแดน
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย
ประเด็น
ประเด็น
ประเด็น
ประเด็น
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาขีด การส่งเสริมการ การดารงฐาน การพัฒนา
การจัดการ
ความสามารถ ผลิตสินค้า
วัฒนธรรม
ทรัพยากร
ทรัพยากรธรรมชาติ
ในการแข่งขัน เกษตรคุณภาพ ล้านนาเพื่อ
มนุษย์และ
และสิ่งแวดล้อมให้
ด้านการค้า
มาตรฐานสากล เพิ่มมูลค่าการ คุณภาพชีวิต ดารงความสมบูรณ์
การลงทุนและ และเป็นมิตรกับ ท่องเที่ยวเชิง เพื่อให้
และยั่งยืน
บริการ
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรมเชิง ประชาชนอยู่
โลจิสติกส์
นิเวศและเชิง เย็นเป็นสุข
เชื่อมโยงกลุ่ม
สุขภาพ
จังหวัดกลุ่ม
อาเซียน+6และ
GMS

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การรักษา
ความมั่นคง
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย
(พ.ศ.2561-2564)
วิสัยทัศน์ “ยึดหลักธรรมาภิบาล ทางานแบบมีส่วนร่วม ศูนย์รวมเศรษฐกิจการค้า พัฒนา
คุณภาพชีวิต ประชาชนมีความสุข”
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6 และ GMS
กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาแหล่งน้าและระบบบริหารจัดการน้าเพื่ออุปโภค บริโภคและ
การเกษตร
กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเจริญเติบโตของ
ท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS
กลยุทธ์ 1.4 พัฒนาด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจรและงานควบคุมอาคาร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด เพื่อเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนในชุมชน
กลยุทธ์ 2.4 ส่งเสริม อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยให้ได้มาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ
กลยุทธ์ 3.3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนประชาคมอาเซียนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจชายแดน
กลยุทธ์ 3.4 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น
กลยุทธ์ 3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
กลยุทธ์ 4.1 รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน

กลยุทธ์ 4.2 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กลยุทธ์ 4.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข สื่อด้านอิเลคทรอนิกส์และ
ปัญหาแรงงานต่างด้าว
กลยุทธ์ 4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ยั่งยืน
กลยุทธ์ 5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ 5.2 ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้าเสีย และ
มลภาวะ
กลยุทธ์ 5.3 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
กลยุทธ์ 6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
กลยุทธ์ 6.2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ 6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ 6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรอบยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน
2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) “ชุมชนสะอาด โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ประชาชนปลอดโรค ชีวิตปลอดภัย
การศึกษาก้าวไกล เมืองประชาธิปไตยและวัฒนธรรมยั่งยืน”
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาระบบการบริการสาธารรูปโภคสาธารณูปการอย่างครอบคลุม
2. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาส
3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงในหมู่บ้าน/ชุมชน
4. ส่งเสริมและอนุรักประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมการท่องเที่ยว
7. ส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย และการมีส่วนร่วมของประชาชน
2.2 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การค้า การลงทุน และโลจิสติกส์
แนวทางพัฒนา
1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่า

แนวทางพัฒนา
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้าเพื่อการเกษตร
2. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาสให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์ และการสร้างความเข้มแข็งและ
มั่นคงในหมู่บ้าน/ชุมชน
แนวทางพัฒนา
1. พัฒนาป้องกันระบบบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
2 .ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
3. ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ กีฬานันทนาการ และการป้องกันแก้ไขโรคระบาด
โรคติดต่อต่างๆ
4. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
5. ส่งเสริมสนับสนุน คุณภาพชีวิตประชาชน เด็ก เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น
แนวทางพัฒนา
1. อนุรักษ์จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
2. ส่งเสริมทะนุบารุงศาสนาและจริยธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี
แนวทางพัฒนา
1. ปลูกจิตใต้สานึกการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. การดูแล ป้องกันพื้นที่เสี่ยงการพังทลายของดิน
3. ปลูกจิตใต้สานึกการดูแลป้องกันมลพิษจากขยะปัญหาหมอกควัน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
แนวทางพัฒนา
1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่สาธารณะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ในอนาคต
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการส่งเสริมบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางพัฒนา
1. ส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย และการมีส่วนร่วมของประชาชน
2. ส่งเสริมให้ความรู้บุคลากรท้องถิ่น ผู้นาหมู่บ้านชุมชนตัวแทนภาครัฐ พัฒนาระบบ
บริหารงานองค์กรและการบริการประชาชน

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย
2.3 เป้าประสงค์
1. ระบบการบริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการอย่างครอบคลุมและทั่วถึง
2. แหล่งน้าเพื่อการเกษตรมีเพียงพอและทั่วถึง ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน
3. บรรเทาสาธารณภัยในตาบล ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ดูแลสุขภาพ ป้องกัน
และควบคุมโรคระบาดติดต่อต่างๆ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน
เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
4. ให้ความรู้แก่ประชาชนตลอดถึงส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น
5. อนุรักษ์ทรัพย์ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลศรีโพธิ์เงิน
7. พัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
2.4 ตัวชี้วัด
1. ถนน รางระบายน้า ได้มาตรฐาน ไฟฟ้าความส่องสว่างที่สาธารณะ และระบบประปา
หมู่บ้านได้มาตรฐาน
2. แหล่งน้าเพื่อการเกษตรมีเพียงพอและทั่วถึง ส่งเสริมอาชีพทั้งตาบล
3. เฝ้าระวังภัยในช่วงเทศกาล บรรเทาสาธารณภัยทางธรรมชาติ ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ ดูแลสุขภาพ กีฬานันทนาการ ป้องกันโรคติดต่อระบาด
ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา เรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน เด็ก เยาวชน ตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
4. ส่งเสริมวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคงอยู่ พื้นที่เสี่ยงการพังทลายของดินลดลง
ปัญหาขยะ ปัญหาหมอกควันลดลง
6. มีแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลศรีโพธิ์เงินเพิ่มขึ้น
7. การมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ทันสมัย
2.5 ค่าเป้าหมาย
1. ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสะดวกและรวดเร็ว
2. ประชาชนมีแหล่งน้าเพื่อการเกษตรเพียงพอและทั่วถึง
3. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสุขภาพที่ดี มีรายได้เพียงพอสามารถ
พึ่งตนเองได้
4. ประชาชนมีความรู้และบารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
5. ประชาชนมีมลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทาให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข
6. ประชาชนมีแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
7. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

2.6 กลยุทธ์
1. ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง
2. ก่อสร้างรางระบายน้าในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล
3. เพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างที่สาธารณะ
4. ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
5. พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้า สงวนและเก็บกักน้าเพื่อการเกษตร
เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมและน้าแล้ง
6. พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตร
อุตสาหกรรม เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมื อกับหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
7. ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ มี
มาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
8. ส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนในตาบล การถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพิ่ม
ช่องทางตลาด
9. ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจาหน่วยและ
เพื่อการอนุรักษ์
10. ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่
เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
11. สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตารวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร
12. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจาหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ
13. ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การ
เรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกาลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการ
แพทย์
14. ส่งเสริมการออกกาลังกายเพื่อดูแลสุขภาพให้ดีขึ้น
15. พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม)
16. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
17. ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
18. พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
ท้องถิ่น โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
19. พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้า ลุ่มน้าลาคลองและป่าไม้ให้มี
ความอุดมสมบูรณ์

20. รณรงค์สร้างจิตสานึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ท้องถิ่นทุกระดับ
21. จัดทาระบบกาจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
22. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่สาธารณะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
23. ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นาชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง
24. บูรณาการการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชน
25. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
26. ดาเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่.
27. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมาย
กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
28. นาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร
29. สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การทาวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อ
ยกระดับประสิทธิภาพ การทางานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับ
ประชาคมอาเซียน
30. ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ราชการ โดย
สร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ที่จาเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
2. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้มีรายได้
3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการพึ่งตนเอง
4. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
5. ส่งเสริมปลูกจิตสานึกการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่สาธารณะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต
7. พัฒนาการปกครองในระบบประชาธิปไตยระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใ น ก า ร จั ด ท า แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น สี่ ปี ข อ ง เ ท ศ บ า ล ไ ด้ ใ ช้ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์
การเปลี่ ย นแปลงที่มีผ ลต่อการพัฒ นา อย่า งน้อยต้ องประกอบด้ ว ย การวิเคราะห์ ศั กยภาพด้านเศรษฐกิ จ
ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการวิเคราะห์ได้นาเสนอเป็นรายประเด็นนโยบาย รวม 8
ประเด็นตามลาดับ รายละเอียดดังนี้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานแหล่งน้า
จุดแข็ง(Strengths)
เขตพื้นที่เขตความรับผิดชอบในตาบลศรีโพธิ์เงินมีเนื้อที่ 29 ตารางกิโลเมตร ง่ายต่อการดูแล
อย่างทั่วถึง โดยแต่ละหมู่บ้านอยู่ ใกล้เคียงกัน การติดต่อสื่อสาร การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว มีไฟฟ้าใช้
ทุกหมู่บ้าน มีน้าประปาใช้ทุกหลังคาเรือน(นอกจากครัวเรือนที่ขยายใหม่) มีอ่างเก็บน้าห้วยดอกด้ายอ่างเก็บน้า
ห้วยโป่ง หนองเพิงนาค เทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ให้คาปรึกษา ดูแล
ในการก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา โครงสร้างพื้นฐาน
จุดอ่อน(Weaknesses)
การทางานของภาครัฐและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นทาโดยแยกส่ว น เส้นทางคมนาคม
ถนนสายหลั ก อยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของแขวงการทางเมื่ อ ถนนสายหลั ก เกิ ด การช ารุ ด เสี ย หายเทศบา ล
ไม่สามารถเข้าไปดาเนินการแก้ไข ดูแลได้ เนื่องจากมิใช่อานาจหน้าที่และมิได้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ
เทศบาล ซึ่งทาให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าเทศบาลไม่ใส่ใจในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ตาบลศรีโพธิ์เงินเป็นพื้นที่ปลาย
น้า ไม่มีแม่น้าสายหลักจากธรรมชาติไหลผ่าน มีแต่อ่า งเก็บน้าที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับปริมาณน้าเพื่อกักเก็บไว้ใช้
ในฤดูแล้งในการประกอบอาชีพทางการเกษตร
โอกาส(Opportunities)
ในปัจจุบันระบบการสื่อสาร การติดต่อประสานงาน มีความรวดเร็ว มีหน่วยงานของภาครัฐที่
ให้คาปรึกษา แนะนาในการแก้ไขปัญหา และในปีที่ผ่านมารัฐบาลได้มีนโยบายจัดสรรงบประมาณตามโครงการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้า
อุปสรรค(Threats)
น้าประปาหมู่บ้านยังมีคราบหินปูน การกักเก็บน้ายังไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
เกษตรกร ปัญหาภัยแล้งฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล อากาศแปรปรวน ภัยธรรมชาติ การตืน้ เขินของแหล่งน้าไม่มี
วันสิ้นสุด การขุดลอกให้รับน้าได้เพียงพอต้องใช้งบประมาณจานวนมาก
2. ด้านเศรษฐกิจ
จุดแข็ง(Strengths)
พื้น ที่ตาบลศรี โ พธิ์เงิน เหมาะแก่การทาเกษตรกรรม ประชาชนส่ ว นใหญ่ประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม ดารงชีวิตอยู่บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง มีสิ นค้า OTOP คือไม้กวาดดอกหญ้า หนังสติ๊ก

มีกลุ่มอาชีพหลากหลาย เช่นกลุ่มทาไม้กวาดดอกหญ้า กลุ่มหนังสติ๊ก กลุ่มอิฐบล็อก กลุ่มทาปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์
เป็นต้น
จุดอ่อน(Weaknesses)
หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวประชาชนบางกลุ่มไม่มีงานทา ขาดรายได้ กลุ่มอาชีพเสริมยังไม่เข้มแข็ง
ยังขาดตลาดรองรับสินค้า การบริหารจัดการกลุ่มยังไม่เป็นระบบ ยังขาดการปรับปรุงสินค้ายังไม่มีนวั ตกรรม
ใหม่ๆ และกลุ่มอาชีพบางกลุ่มยังไม่ได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
โอกาส(Opportunities)
มีภาครัฐหลายหน่วยงานเข้ามาให้คาแนะนา ให้ความรู้ ความช่วยเหลือ สนับสนุนการดาเนิน
โครงการ เช่น เทศบาล พัฒนาสังคมจังหวัดกระทรวงแรงงาน
อุปสรรค(Threats)
กลุ่มอาชีพยังดาเนินการไม่จริงจัง ไม่มีการค้นหาความรู้ใหม่ๆดาเนินการไม่ต่อเนื่อง
การประกันราคาสินค้าไม่แน่นอน
3. ด้านสังคม
จุดแข็ง(Strengths)
ประชาชนในตาบลศรีโพธิ์เงินมีชีวิตแบบชนบท รักความสงบ ดาเนินชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง มีอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) สมาชิกตารวจบ้าน กลุ่มพลังมวลชนตาบลศรีโพธิ์เงินรวม
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (25 ตาสัปปะรด) ตารวจ คอยอานวยความสะดวก สอดส่องดูแล รักษาความ
สงบภายในตาบลและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างใกล้ชิด มีหน่วยกู้ชีพกู้ภัย มีหน่วย
ช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุ ประชาชนมีความสามัคคี มีชมรม
ผู้สูงอายุ สภาวัฒนธรรมตาบล มี อสม. อผส. และบุคลากรด้านสาธารณสุขพร้อมให้คาแนะนาและออกพื้นที่
ดูแลสุขภาพประชาชน มีลานกีฬาอเนกประสงค์ประจาตาบลให้บริการประชาชน
จุดอ่อน(Weaknesses)
ประชาชนยังขาดการเอาใจใส่ตนเอง ครอบครัว สนใจเรื่องปากท้องเป็นส่วนใหญ่ยังขาด
ความเสียสละ จิตอาสายังมีน้อย ผู้นาชุมชนสวมหมวกหลายใบ ทาหน้าที่หลายบทบาท
โอกาส(Opportunities)
รั ฐ บาลได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ในการฟื้ น ฟู แ ละพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน เด็ ก สตรี
ผู้สู งอายุ ผู้ พิการ ผู้ป่ ว ยโรคเอดส์ ปั จจุบันรัฐ บาลได้มีนโยบายเร่งด่ว นที่จะดาเนินการไม่ว่าจะเป็นการ
กาหนดให้ การแก้ไขและป้ องกัน ปั ญ หายาเสพติดเป็น วาระแห่ งชาติ การจัดให้ มีเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบ
ขั้นบันไดสาหรับผู้สูงอายุ และมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาดูแลประสานงานบูรณาการร่วมกัน เช่นสานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย เข้ามาประสานงานและช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนอีกส่วนหนึ่ง

อุปสรรค(Threats)
พ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาเอาใจใส่ครอบครัวและ ลูกเท่าที่ควร เพราะต้องทามาหากินเลี้ยงปาก
เลี้ยงท้อง ซึ่งปัจจุบันค่าครองชีพสูง รายจ่ายในครอบครัวมีมาก ปัญหาด้านเศรษฐกิจต่างๆนาๆ จึงยังทาให้เกิด
ช่องว่างในครอบครัว ชุมชน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ควบคุมได้ยาก
4. ด้านสาธารณสุข
จุดแข็ง(Strengths)
ประชาชนในตาบลศรีโพธิ์เงินมีจานวนไม่มากการดูแลจึงทั่วถึง มีบุคลาการจากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลคอยดูแล รักษา ให้คาปรึกษาปัญหาสุขภาพแก่ประชาชน ประชาชนชนบทชอบทานผัก
อาหารพื้นบ้าน ปลูกผักสวนครัวรั้ วกินได้ไว้รับประทาน (ผักปลอดสารพิษ) มีลานกีฬาอเนกประสงค์ประจา
ตาบล มีเครื่องออกกาลังกายให้บริการออกกาลังกาย มีหน่วยกู้ชีพกู้ภัยช่วยเหลือประชาชนผู้เจ็บเบื้องต้นและ
นาส่งผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลได้ทันท่วงที รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์
จุดอ่อน(Weaknesses)
ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดการดูแลตนเอง ไม่สนใจออกกาลังกาย สนใจเรื่องทามาหากินเรื่อง
ปากท้องเป็นส่วนใหญ่ ไม่ได้ตรวจสุขภาพประจาปีเป็นประจา การรับประทานอาหารไม่ได้มุ่งหวังประโยชน์ที่จะ
ได้รับขอแค่อิ่มอร่อย
โอกาส(Opportunities)
มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเข้ามาดูแล รักษาและให้คาแนะนาปรึกษาแก่ประชาชน
บริการข้อมูล สถิติ การเข้ารับการรักษาของประชาชน ในตาบล เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไข ป้องกันโรคไม่ให้
ประชาชนในพื้น ที่ป่ ว ยเป็ น โรคมากขึ้น และมีห ลายหน่ ว ยงานที่เ ข้ามาดูแล ส่ งเสริม รณรงค์ ป้องกัน ให้
ประชาชนได้รับทราบโรคภั ยต่างๆ ในปัจจุบัน และโรคใกล้ตัว ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ ประชาชนได้ระวัง ป้องกัน
โรคระบาด โรคที่จะเกิดขึ้นตามฤดูกาลต่างๆได้ มีโครงการจากหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) เข้ามากระตุ้นให้
ประชาชนได้ดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองในชุมชนโดยการบริหารงานร่วมกันกับหน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงาน
ราชการต่างๆในตาบล
อุปสรรค(Threats)
ปัจจุบันคนไทยมีรสนิยมการรับประทานอาหารเปลี่ยนไปการเดิมอย่างมาก ทั้งนี้เนื่องจาก
ได้รับอิทธิพลจากความเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม วัฒนธรรม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพวิถีชีวิต
ของครอบครัว เพื่อน สังคม และสภาพแวดล้อม การแข่งขันกับเวลาในการศึกษาหาความรู้ การทามาหากิน
จึงทาให้หันมารับประทานอาหารจานด่วน หรืออาหารฟาสต์ฟู้ตมากขึ้น ทั้งของมัน ของทอด ปิ้ง ย่างนาพามา
ซึ่งโรคอ้วน และโรคต่างๆตามมา
5. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จุดแข็ง(Strengths)
อดีตที่ผ่านมาผู้นาท้องถิ่น ท้องที่ และส่วนราชการในท้องถิ่น ให้ความสาคัญในการส่งเสริม
การศึกษา โดยเด็กในพื้นที่ทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานครบทุกคนในตาบล มีโรงเรียนประถมศึกษา(ขยาย
โอกาส) 1 แห่ง ได้ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนในฝัน และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบล 1 แห่ง มีศูนย์เรียนรู้

ชุมชนตาบลศรีโพธิ์เงิน เป็นศูนย์รวมการให้บริการแก่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นศูนย์อินเตอร์เน็ตตาบล ศูนย์ให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ศูนย์การศึกษานอกระบบ(กศน.) นวดแผนโบราณ ห้องสมุดตาบลเป็นต้น
มีการให้บริการข้อมูลข่าวสารหนังสือพิมพ์ทุกหมู่บ้าน มีแปลงการเกษตรเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถมาทา
กิจกรรมการเกษตร เป็น การปลูกฝังให้เด็กนักเรียนสามารถดารงชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง มีสภา
วัฒนธรรมตาบล ในการขับเคลื่อนงานด้านศาสนาวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ของตาบล และยังมีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านด้านต่างๆ เช่น ดนตรีพื้นบ้าน การร้องเพลงพื้นบ้าน การประดิษฐ์เครื่องจักสาน การ
ทาไม้กวาด ทาหนังสติ๊ก แม่ไม้มวยไทย เป็นต้น
จุดอ่อน(Weaknesses)
เด็กเยาวชนยังให้ความสาคัญกับการสืบสานความรู้คลังปัญญาท้องถิ่นไม่มากพอ การเรียนรู้ไม่
ต่อ เนื่ อ ง เด็ ก เยาวชนต้ อ งไปเรี ย นต่ อ ที่ อื่ น ปั จ จุ บั น วั ฒ นธรรมตะวั น ตกได้ แ ทรกซึ ม เข้ า มาอย่ า งมากท าให้
วัฒนธรรมดีงามเก่าๆถูกลบลืมสูญหายไป
โอกาส(Opportunities)
รัฐ บาลได้เล็งเห็ นความส าคัญของเด็กเยาวชน โดยได้มีนโยบายจัดหาเครื่องคอมพิว เตอร์
แท็บ เล็ ต ให้ แก่โ รงเรี ย น ควบคู่ กับ การเร่ง พัฒ นาเนื้อหาที่ เหมาะสมตามหลั กสู ตรบรรจุล งในคอมพิว เตอร์
เป็นแนวนโยบายของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาเป็นปัจจัยและเป็นมิติสาคัญในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาให้ก้าวสู่ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของสังคมโดยรวม และจะเป็นมิติของการสร้าง
กระบวนทัศน์เพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงของระบบการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และท้องถิ่น
ท้ อ งที่ ทุ ก ส่ ว น ก็ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ในการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรม ประเพณี ต่ า งๆ อนุ รั ก ษ์ ไ ว้ ซึ่ ง
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และคลังปัญญาของท้องถิ่น
อุปสรรค(Threats)
การแทรกซึมของวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาอย่างแพร่หลาย ควบคุมได้ยาก ชุมชนไม่มีสถานที่
ศึกษา ระดับอุดมศึกษาขึ้นไป จึงทาให้เด็ก เยาวชนไปเรียนต่อที่อื่น ทาให้การทถ่ายทอดความรู้ คลังปัญญา
ท้องถิ่นไม่ต่อเนื่อง
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จุดแข็ง(Strengths)
อดี ต ที่ ผ่ า นมา ท้ อ งถิ่ น ท้ อ งที่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยมุ่งเน้นการฟื้นฟูระบบนิเวศ การปลูกป่าทดแทนป่าที่หายไปทุกปี รณรงค์ไม่ตัดไม้
ทาลายป่ า การเผาป่ า การเผาฟางข้าว การปล่ อยพันธ์ปลาลงสู่ แม่น้าล าคลองจัดทาโครงการผ้ าป่าขยะ
ประชาชนมีความสามัคคีให้ความร่วมมือบริจาคขยะทุกเดือน ทุกหมู่บ้านมีกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านทุกเดือน
ประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแลอย่างต่อเนื่อง
จุดอ่อน(Weaknesses)
ยังมีประชาชนบางส่วนยังไม่ตระหนักถึงผลเสียของการทาลายสิ่งแวดล้อม ยังแอบเผาป่าใน
พื้นที่ เผาฟางข้าว ทาให้เกิดมลพิษทางอากาศ มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ไฟไหม้ และการดาเนินงานใน

ประเด็นสิ่งแวดล้อมจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานสูง เช่นการจัดการขยะโดยวิธีผังกลบจะต้องใช้พื้นที่มาก
การใช้เทคโนโลยีแบบเตาเผาปลอดมลพิษก็มีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและปฏิบัติการสูง
โอกาส(Opportunities)
ประเด็นเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจ
และเป็นกระแสโลกภิวัฒน์ที่มีการรณรงค์กันตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น อาเภอ จังหวัด ประเทศ และระดับโลก
มีหน่ วยดาเนิน งานทั้งภาครั ฐและเอกชน ตลอดทั้งองค์กรที่ไม่แสวงหากาไร ดาเนินการสร้างจิตสานึกของ
ประชาชน ตลอดทั้งการรณรงค์ให้มีการนาเอาทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้า การปลูกป่าฟื้นฟู
ธรรมชาติ โครงการป่าไม้สีเขียว ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ ประชาชน
นักเรียน เด็ก เยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมกันโดยพร้อมเพียง
อุปสรรค(Threats)
ประชาชนบางส่วนยังขาดจิตสานึกรักธรรมชาติ เห็นแก่ตัว เห็นแก่ประโยชน์เล็กน้อยที่จะ
ได้รับ ซึ่งไม่ได้มองถึงผลกระทบที่กระได้รับจากการกระทา
7. ด้านการเมืองการบริหาร
จุดแข็ง(Strengths)
การเมืองการบริหาร ความสัมพันธ์ระหว่างคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลเป็นไป
ในลักษณะที่เสริมประสิทธิภาพซึ่งกันและกัน มีความสัมพันธ์และประสานงานกันเป็นอย่างดีในด้านการบริหาร
ผู้บริหารได้เน้นการทางานแบบมีส่วนร่วม โดยยึดหลักคิดการทางานเชิงยุทธศาสตร์ ที่เน้นผลงานเป็นหลัก การ
กาหนดแผนงาน โครงการ และเป้าหมายการทางานเป็นการกาหนดร่วมกันของทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายบริหาร สภา
ข้าราชการ และประชาชน นอกจากนี้พนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่เป็นผู้มีประสบการณ์และมีความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในสาขาที่รับผิดชอบ มีความพร้อมในการพัฒนาและปรับปรุ งประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานการให้บริการประชาชน
จุดอ่อน(Weaknesses)
ในด้ านการเมืองการบริ ห าร ถึง แม้ ประชาชนจะมีการตื่ นตัว และเข้า มามีส่ ว นร่ว มในทาง
การเมืองการบริหารมากขึ้นก็ตาม แต่ก็ยังขาดความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในระเบียบกฎหมาย บทบาท
หน้าที่ของตนเองและของผู้อื่น ยังไม่เข้าใจการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนที่ระเบียบ กฎหมายกาหนดไว้
โอกาส(Opportunities)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองท้ อ งถิ่ น ได้ ใ ห้ อ านาจท้ อ งถิ่ น ในการบริ ห ารจั ด การองค์ ก รปกครอ งท้ อ งถิ่ น ในการ
ดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น นอกจากนั้นกระแสความคิด เรื่องการทางานแบบมี
ส่วนร่วมของประชาชนและรัฐบาลได้มีนโยบายเร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วม
อย่างกว้างขว้าง โดยมีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นอิสระยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อวางกลไกการใช้อานาจ
อธิ ป ไตยที่ ยึ ด หลั ก นิ ติ ธ รรมและองค์ ก รที่ ใ ช้ อานาจรั ฐ ที่มี ค วามรั บผิ ด ชอบต่ อประชาชนและพร้ อ มรับ การ
ตรวจสอบทั้งให้ประชาชนเห็นชอบผ่านการออกเสียงประชามติ
อุปสรรค(Threats)

การสร้างความเข้าใจเรื่องระเบียบกฎหมายให้ประชาชนเข้าใจต้องใช้เวลา และการจัดสรร
งบประมาณให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นโดยรัฐบาลกลาง ยังขาดความแน่นอน ทาให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่สามารถวางแผนดาเนินงานได้ในระยะยาว และไม่บรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนั้น ได้ทาการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ดาน
1. โครงสร้าง
พื้นฐาน การค้า
การลงทุนและ
โลจิสติกส์

ดาน

สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
1) ขาดแคลนแหล่งน้าใน
การเกษตรและน้าประปา
สาหรับอุปโภค-บริโภคยัง
ไม่พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐานในช่วงฤดูแล้ง
2) ไฟฟ้าส่องสว่างทาง
และที่สาธารณะยังไม่
สามารถดาเนินการ
ครอบคลุมพื้นที่ได้
ทั้งหมด

ขอบข่ายและปริมาณ
พื้นที่เป้าหมาย/
ของปัญหา/
กลุ่มเป้าหมาย
ความต้องการ
- แหล่งน้าและ
- ในเขตเทศบาล
น้าประปาในการ
อุปโภค-บริโภค

- ไฟฟ้าสาธารณะใน
พื้นที่

- ทางและที่
สาธารณะในเขต
เทศบาล

3) ชุมชนขยายมากขึ้น
ระบบระบายน้ายังไม่
เพียงพอ เกิดการอุดตัน
ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ราคาญ

- ราง/ท่อระบายน้า

- พื้นที่ในเขต
เทศบาล

สถานการณ์ภาพแวดล้อม

ขอบข่ายและ

พื้นที่เป้าหมาย/

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต
- ประชาชนมีแหล่ง
น้าและมีน้าประปา
ใช้อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น
- ทางและที่
สาธารณะมีแสง
สว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ป้องกันการเกิด
อาชญากรรมได้
- มีรางระบายน้า
สามารถระบายน้า
ได้สะดวก ไม่อุดตัน
ไม่ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความราคาญ

ความคาดหวัง

ภายนอกทีเ่ กี่ยวข้อง

2. ด้านการสร้าง
ความเข้มแข็งให้
ภาคเกษตร
อุตสาหกรรมเพื่อ
เพิ่มมูลค่าเพิ่ม

ปริมาณของปัญหา/ กลุ่มเป้าหมาย
ความต้องการ
4) ประชาชนต้องการเส้นทาง - เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคม
ในการสัญจรไปมาเพิ่มมากขึ้น
ที่เป็นสาธารณะ
และเทศบาลไม่สามารถ
และประชาชนมี
ดาเนินการได้เนื่องจากพื้นที่ยัง
ความต้องการให้
ไม่เป็นที่สาธารณะ จะ
ดาเนินการ
ดาเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็น
ที่สาธารณะ
1) เกษตรกรมีน้าใช้เพื่อ
- ด้านการเกษตร
- ในเขตเทศบาล
การเกษตรไม่เพียงพอ

2) ผลผลิตทางการเกษตรราคา
ตกต่า
3) ค่าแรงต่า ค่าครองชีพสูง
ขาดแคลนการจ้างงาน

4) ประชาชนขาดสถานที่
จาหน่ายสินค้า
5) ขาดแหล่งเงินทุนในการทา
กิจการและประกอบอาชีพ

ดาน

สถานการณ์ภาพ

และ แนวโนมอ
นาคต
- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอ
และ ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา
มีน้าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง

- เกษตรกรใน
พื้นที่
- การพาณิชยกรรม

-การลงทุน

ขอบขายและปริมาณ

ผลผลิตทาง
การเกษตรมีราคา
สูงขึ้น
- ผู้ประกอบอาชีพ ค่าแรงสูงขึ้น
รับจ้าง
เหมาะสมกับค่า
ครองชีพ มีการ
จ้างงานมากขี้น
- ในเขตเทศบาล มีสถานที่จาหน่าย
สินค้า
ประชาชนในเขต มีแหล่งเงินทุนใน
เทศบาล
การทากิจการ
และการประกอบ
อาชีพ

พื้นที่เปาหมาย/

ความคาดหวังและ

3. ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ทรัพยากรมนุษย์
และการสร้างความ
เข้มแข็งและมั่นคง
ในหมู่บ้าน/ชุมชน

4. การอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น

แวดล้อม
ของปัญหา/
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ความต้องการ
1) ประชาชนในพื้นที่บาง - ที่อยู่อาศัย
รายมีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง
แข็งแรง

2) เด็กและผู้สูงอายุบาง - สังคมในชุมชน
ครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่
ตามลาพัง และรับภาระ
ในการเลี้ยงดูบุตร
3) การศึกษาเด็กบาง
ครัวเรือนไม่ได้รับ
การศึกษาที่สูงขึ้น
เนื่องจากมีฐานะยากจน
๑) ศิลปวัฒนธรรม จารีต - ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น ถูกลืม จารีต ประเพณี
เลือนไปมาก

5. การอนุรักษ์และ 1) มีปัญหามลพิษทาง
จัดการ
หมอกควัน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ดี

ดาน

สถานการณ์ภาพ

- สิ่งแวดล้อม

ขอบขายและปริมาณ

กลุ่มเป้าหมาย

แนวโนมอนาคต

-ประชาชนในพื้นที่
ที่ได้รับความ
เดือดร้อนเรื่องที่อยู่
อาศัย

ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความ
ช่วยเหลือซ่อมแซม
ที่อยู่อาศัยให้มั่นคง
แข็งแรง

ผู้สูงอายุและเด็กใน ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขตเทศบาล
เขตเทศบาล ได้รับ
การดูแลที่ดีขึ้น
เด็กนักเรียนในเขต เด็กนักเรียนได้รับ
เทศบาล
การศึกษาที่สูงขึ้น
มีงบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน
- ประชาชนในเขต ยกย่อง เชิดชูคนดี
เทศบาล
หรือปราชญ์
ชาวบ้านในโอกาส
ต่างๆ เพื่อเป็น
ตัวอย่างแก่เยาวชน
ประชาชน
ศิลปะ จารีต
ประเพณีท้องถิ่นคง
อยู่ ไม่สูญหาย
ในเขตเทศบาล
มีการป้องกันและ
มาตรการในการ
เผาในที่โล่ง

พื้นที่เปาหมาย/

ความคาดหวังและ

แวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
2) มีปัญหามลพิษทาง
อากาศ

ของปัญหา/
ความต้องการ

กลุ่มเป้าหมาย
ในเขตเทศบาล

6. การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

1) ในเขตเทศบาลไม่มี
แหล่งท่องเที่ยวและ
กิจกรรมการท่องเที่ยว

- การท่องเที่ยว

ในเขตเทศบาล

7. การส่งเสริม
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

1) ประชาชนไม่มีความรู้
ด้านกฎหมายเท่าที่ควร

- กฎหมาย

-ประชาชนในเขต
เทศบาล

ส่วนที่ 3 การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบตั ิ

แนวโนมอนาคต
ผู้ประกอบการ
สามารถจัดการ
ระบบได้เองโดยไม่
ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน
-มีแหล่งท่องเที่ยว
ในเขตเทศบาลและ
ส่งเสริมกิจกรรม
การท่องเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น
อบรมให้ความรู้
เรื่องกฎหมายที่
จาเป็นและ
เกี่ยวข้องกับ
ประชาชน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่

ยุทธศาสตร์

ด้าน

แผนงาน

หน่วยงาน

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก สนันสนุน
1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การค้า การลงทุน และ

บริการชุมชนและ

เคหะและชุมชน

กองช่าง

เคหะและชุมชน

กองช่าง

สังคม

โลจิสติกส์
2 การพัฒนาการสร้างความ
เข้มแข็งให้ภาคเกษตร

บริการชุมชนและ
สังคม

อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม

"

สร้างความเข้มแข็ง

สานักปลัด

ของชุมชน
3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

การเศรษฐกิจ

การเกษตร

สานักปลัด

บริหารงานทั่วไป

การรักษาความสงบ

สานักปลัด

ทรัพยากรมนุษย์และการสร้าง

ภายใน

ความเข้มแข็งและมั่นคงใน

บริการชุมชนและ

สร้างความเข้มแข็ง

หมู่บ้าน/ชุมชน

สังคม

ชุมชน

สานักปลัด

การศึกษา

กองการศึกษา

สาธารณสุข

สานักปลัด

สังคมสงเคราะห์

สานักปลัด

การศาสนา วัฒนธรรม กองการศึกษา
และนันทนาการ
4 การพัฒนาการอนุรักษ์ขนบ

บริการชุมชนและ

การศาสนา วัฒนธรรม กองการศึกษา

สังคม

และนันทนาการ

การเศรษฐกิจ

การเกษตร

สานักปลัด

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ

บริการชุมชนและ

เคหะและชุมชน

สานักปลัด

และสิ่งแวดล้อมที่ดี

สังคม

ธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
5 การพัฒนาการอนุรักษ์และ

6 การพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

บริการชุมชนและ

การศาสนา วัฒนธรรม กองการศึกษา

สังคม

และนันทนาการ

ที่

ยุทธศาสตร์

ด้าน

แผนงาน

หน่วยงาน

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก สนันสนุน
7 การพัฒนาการส่งเสริมบริหาร บริหารงานทั่วไป
กิจการบ้านเมืองที่ดี
บริการชุมชนและ

บริหารทั่วไป

สานักปลัด

บริหารงานคลัง

กองคลัง

เคหะและชุมชน

กองช่าง

สังคม
รวม

7

ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผลแผน

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) นั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผน โดยจะต้อง
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/
ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีแนวทางการพิจารณา ดังนี้

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ของเทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
ประเด็นการพิจารณา
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
3.ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
3.4 วิสัยทัศน์
3.5 กลยุทธ์
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
รวมคะแนน

คะแนน
20
20
60
(10)
(10)
(10)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ของเทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
ประเด็นการพิจารณา
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
20
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตาบล
(3)
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะ
ของแหล่งน้า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง
เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้งฯลฯ
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง
(2)
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
และช่วงอายุและจานวนประชากร ฯลฯ
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข
(2)
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ฯลฯ
(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพืน้ ฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง
(2)
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง
(2)
การประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม
การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ
(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
(2)
ศาสนาประเพณีและงานประจาปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
(2)
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(8) การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
(2)
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ.
(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
(3)
ดาเนินการประชุมประชาคมท้องถิน่ โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วม
ทา ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา
ปรึกษาหารือ แลกเปลีย่ นเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสาหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คะแนนที่ได้

ประเด็นการพิจารณา
3. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
20
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
(5)
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่องโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
Thailand 4.0
(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
(3)
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข
(3)
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโยลี จารีต
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน
(3)
การส่งเสริมอาชีพ กลุม่ อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
(3)
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
(3)
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดาเนินงานได้แก่ S-Strengit
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ
T-Therat (อุปสรรค)

คะแนนที่ได้

ประเด็นการ
พิจารณา
3.
ยุทธศาสตร์
3.1
ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
60
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนว (10)
ทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand
4.0
สอดคล้องและเชื่องโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์
(10)
จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและ Thailand 4.0
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชกาลแผ่นดิน
(10)
3.2
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0
ขององค์กร
วิสัยทัศน์ ซึง่ มีลักษณะแสดงสถานะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง
(5)
ปกครองส่วน อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต ท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
จังหวัด
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภากิจหรือสิ่งที่ต้องทาตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
(5)
ท้องถิ่นที่จะนาไปสู่การบรรลุวิสยั ทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดาเนินการให้
3.3
บรรลุวสิ ัยทัศน์นั้น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่ง (5)
จังหวัด
หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสยั ทัศน์ขององค์กรปกครอง
3.4 วิสัยทัศน์ ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนาไปสูผ่ ลสาเร็จทางยุทธศาสตร์
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กาหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ
แผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นาไปสู่การทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา
3.5 กลยุทธ์ ท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่องโยงดังกล่าว
ความเชื่องโยงองค์รวมที่นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
3.6
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของแต่ละ
ประเด็นกล
ยุทธ์
3.7 จุดยืน
ทาง
ยุทธศาสตร์

(5)
(5)

(5)

(Positioning)
3.8 แผนงาน

3.9 ความ
เชื่องโยงของ
ยุทธศาสตร์
ในภาพรวม

รวมคะแนน

100

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) นั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผน โดยจะต้อง
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/
ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพั ฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีแนวทางการพิจารณา ดังนี้

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ของเทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
ประเด็นการพิจารณา
1. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา
2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ

คะแนน
10
10
10
10
60
(5)
(5)

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.11 มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวมคะแนน
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ของเทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
ประเด็นการพิจารณา
1. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา

รายละเอียดหลักเกณฑ์
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม,
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
2. การประเมินผลการนา 1) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
เช่น การวัดจานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่ง
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ
เองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จานวนที่ดาเนินการ
จริงตามทีไ่ ด้กาหนดไว้เท่าไร จานวนที่ไม่สามารถดาเนินการได้มี
จานวนเท่าไรสามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ทไี่ ด้กาหนด
ไว้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดาเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)
3. การประเมินผลการนา 1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
นาเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
ต่างๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอานาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน

คะแนนเต็ม
10

10

10

(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100

คะแนนที่ได้

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเด็นการพิจารณา
5. โครงการพัฒนา
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ

5.2 กาหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนาไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี

พึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ การดาเนินการต่างๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดาเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)
1) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
นาไปสู่การจัดทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ที่มีพื้นที่ติดต่อกัน
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ
รายละเอียดหลักเกณฑ์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดาเนินการเพื่อให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้ ชื่อ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการที่กาหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดาเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจานวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดาเนินงาน และ
ระยะเวลาดาเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทาทีไ่ หน
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมือ่ ไร ใครคือกลุม่ เป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใคร
คือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน (3) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับ

10

คะแนนเต็ม
60
(5)

(5)

(5)

(5)

คะแนนที่ได้

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20
ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
นาไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา
(1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้
ปานกลางสูร่ ายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและ
การปฏิรปู ระบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลด
ความเลื่อมล้าทางสังคม (4) การรองรับการเชื่องโยงภูมภิ าคและ
ความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดิน
ที่มีประสิทธิภาพ

(5)

ประเด็นการพิจารณา
5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand
4.0

5.7 โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ
5.11 มีการกาหนดตัวชี้วัด
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

รายละเอียดหลักเกณฑ์
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ทาน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า
โภคภัณฑ์ไปสูส่ ินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข
วัฒนธรรม ฯลฯ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กาเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
กาหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน
เป็นโครงการที่ดาเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดาเนินการเองหรือร่วมดาเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะ
ที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงหลักสาคัญ 5 ประการใน
การจัดทาโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)
การประมาณราคาเพื่ อ การพั ฒ นาต้ อ งให้ ส อดคล้ อ งกั บ โครงการ
ถูกต้องตามหลัก วิชาการทางช่ อง หลั กของราคากลาง ราคากลาง
ท้ อ งถิ่ น มี ค วามโปร่ งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิ ง
ประจักษ์
มีการกาหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)
ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
กาหนดความพึงพอใจ การกาหนดร้อยละ การกาหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ที่เกิดทีส่ ิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)

คะแนนเต็ม
(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

คะแนนที่ได้

ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการดาเนินการตามโครงการ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ พัฒนาซึ่งสอดคล้องกั บวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรคานึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการดาเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลดับของความสาเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดาเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4)
เป็นเหตุ สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลา
ได้
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม
(5)

คะแนนที่ได้

100

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

(1) การวัดผลในเชิงปริมาณ
ตามที่เทศบาลได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทาแผนพัฒนานั้นจะต้องมี
การติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 29 และ ข้อ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนาเป็นผู้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดาเนินการกาหนดแนวทาง วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้ องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
แบบที่ ๑ การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาล
ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th

(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ
การจัดผลเชิงคุณภาพ เทศบาลใช้การสารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง คุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี
การประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทาให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดาเนินงานของเทศบาลใน
ภาพรวม
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงินในแต่
ละยุทธศาสตร์
แบบที่ 3/4 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของเทศบาลตาบลศรีโพธิ์
เงิน (ให้หน่วยงานภายนอกดาเนินการ)
4. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
4.1 ผลกระทบนาไปสู่อนาคต
1) เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดาเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่านกระบวนการ
หลายขั้นตอน สลับสับซ้อน
2) ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทาแผนที่มคี วามยุ่งยากมากขึ้น
3) ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจากัดของระเบียบกฎหมายที่ทาได้ยากและบางเรื่อง
อาจทาไม่ได้
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
1) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน
2) การจัด ทาแผนพั ฒนาท้อ งถิ่น สี่ปีปี ควรพิจารณางบประมาณและคานึ งถึ งสถานการณ์ คลัง ในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี
3) ควรเร่งรัด ให้มี ก ารด าเนิน โครงการ/กิ จกรรม ที่ตั้ งในเทศบัญ ญั ติงบประมาณรายจ่ ายให้ส ามารถ
ดาเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
4) เทศบาลควรพิ จ ารณาตั้ งงบประมาณให้เ พี ย งพอและเหมาะสมกั บ กับ ภารกิ จ แต่ ล ะด้า นที่ จะต้ อ ง
ดาเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ
แบบที่ 1 การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทาการ
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ......................................................................................................................................
ประเด็นการประเมิน
1 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
1.1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
1.2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
1.3 มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
1.5 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
1.6 มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมเมืองพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
2 การจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
2.1 มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของเทศบาลมาจัดทาฐานข้อมูล
2.2 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
2.3 มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) และ AIC เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาเทศบาล
2.4 มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น
2.5 มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ

มีการ

ไม่มีการ

ดาเนินการ

ดาเนินการ

ยุทธศาสตร์จังหวัด
2.6 มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2.7 มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล
2.8 มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
2.9 มีการกาหนดยุทธศาสตร์ทสี่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2.11 มีการจัดทาบัญชีกลุม่ โครงการในแผนยุทธศาสตร์
2.12 มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส และระยะ 6 เดือน
คาชี้แจง : แบบที่ 2 แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2564) โดยมีกาหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ดาเนินงานทุกๆ 3 เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ 6 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการเดือนตุลาคม – กันยายน ของ
ปีงบประมาณนั้นๆ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 รายงานผลการดาเนินงานรายไตรมาส
(1) ไตรมาสที่ 1

(เดือน ตุลาคม – ธันวาคม)

(2) ไตรมาสที่ 2

(เดือน มกราคม – มีนาคม)

(3) ไตรมาสที่ 3

(เดือน เมษายน – มิถุนายน)

(4) ไตรมาสที่ 4

(เดือน กรกฎาคม – กันยายน)

1.3 รายงานผลการดาเนินงานระยะ 6 เดือน
(1) เดือน ตุลาคม – มีนาคม
(2) เดือน เมษายน – กันยายน

ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

2.1 จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2561-2565)
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ยุทธศาสตร์ อปท.

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การค้า
การลงทุน และโลจิสติกส์
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งให้
ภาคเกษตร อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิม่
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากร
มนุษย์ และการสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงใน
หมู่บ้าน/ชุมชน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรกั ษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรกั ษ์และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

ปี 2564

ปี 2565

โครงการ

ผลการ

โครงการ

ผลการ

โครงการ

ผลการ

โครงการ

ผลการ

โครงการ

ผลการ

(เป้าหมาย)

ดาเนินงาน

(เป้าหมาย)

ดาเนินงาน

(เป้าหมาย)

ดาเนินงาน

(เป้าหมาย)

ดาเนินงาน

(เป้าหมาย)

ดาเนินงาน

รวมทั้งสิ้น
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์ อปท.

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
คาชี้แจง : แบบที่ 3/1 แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้และมีกาหนดระยะเวลาในการรายงานอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง หลังจากสิ้นปีงบประมาณ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 วัน/เดือน/ปีที่รายงาน
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณนั้นๆ (พ.ศ.2561-2565)
2.1 ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจานวนโครงการทีไ่ ด้ปฏิบตั ิ
จานวนโครงการ
ยุทธศาสตร์ อปท.

ปรากฏอยู่ใน

บรรจุในเทศ

แผนพัฒนา

บัญญัติ

ท้องถิ่น
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การค้า การลงทุน
และโลจิสติกส์
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งให้ภาค
เกษตร อุตสาหกรรมเพื่อเพิม่ มูลค่าเพิ่ม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์ และ
การสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงในหมู่บ้าน/ชุมชน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรกั ษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรกั ษ์และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี
รวม

(นาไปปฏิบัติ)

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ

เครื่องมือทีใ่ ช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพ
แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงินในภาพรวม
แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน
คาชี้แจง : แบบที่ 3/2 และแบบที่ 3/3
 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดาเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลตาบลศรีโพธิ์
เงินในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาของ
ปีงบประมาณนั้นๆ

(พ.ศ. 2561/2564)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
คาอธิบาย : ให้ผู้ทาแบบประเมินทาเครื่องหมาย ()
1. เพศ

( ) ชาย

( ) หญิง

2. อายุ

( ) ต่ากว่า 25 ปี

( ) 25-40 ปี

( ) 41-60 ปี

( ) มากกว่า 60 ปี

( ) ต่ากว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา

( ) มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เทียบเท่า

( ) ปริญญาตรี

( ) สูงกว่าปริญญาตรี

( ) รับราชการ

( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย

( ) รับจ้าง/เกษตรกร

( ) นักเรียน/นักศึกษา

3. การศึกษา

4. อาชีพ

( ) อืน่ ๆ ระบุ................................................

ส่วนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจผลการดาเนินงาน(โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน
ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา
ของ
ปีงบประมาณนั้นๆ (พ.ศ. 2561-2565)
คาอธิบาย : 1. มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ ในแต่ละยุทธศาสตร์มี 9 ข้อ (ประเด็นการพัฒนา)
2. แต่ละข้อมี 10 คะแนน
3. ให้ผู้ที่ทาแบบประเมินใส่คะแนนในแต่ละข้อได้ตั้งแต่ 0-10 คะแนน
แบบที่ ๓/๒
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงินในภาพรวม
1. ความพึงพอใจตามประเด็นการพัฒนา
ประเด็นการพัฒนา

คะแนนความพึงพอใจ

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม

เต็ม 10 คะแนน ให้ 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

เต็ม 10 คะแนน ให้ 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

เต็ม 10 คะแนน ให้ 

4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ

เต็ม 10 คะแนน ให้ 

5. มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

เต็ม 10 คะแนน ให้ 

6. มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

เต็ม 10 คะแนน ให้ 

7. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา

เต็ม 10 คะแนน ให้ 

8. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน

เต็ม 10 คะแนน ให้ 

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

เต็ม 10 คะแนน ให้ 

รวมคะแนน

รวม 90 คะแนน ได้ 

2. ระดับความพึงพอใจคิดเห็นร้อยละ
ระดับความพึงพอใจ (%)
ประเด็นการพัฒนา
พอใจมาก
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4 มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
5. มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6. มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
8. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

พอใจ

ไม่พอใจ

แบบที่ 3/3
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน
ในแต่ละยุทธศาสตร์
1. ผลการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ อปท. ......................................(1-7)
ประเด็นการพัฒนา

คะแนนความพึงพอใจ

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม

เต็ม 10 คะแนน ให้ 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

เต็ม 10 คะแนน ให้ 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

เต็ม 10 คะแนน ให้ 

4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ

เต็ม 10 คะแนน ให้ 

5. มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

เต็ม 10 คะแนน ให้ 

6. มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

เต็ม 10 คะแนน ให้ 

7. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา

เต็ม 10 คะแนน ให้ 

8. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน

เต็ม 10 คะแนน ให้ 

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

เต็ม 10 คะแนน ให้ 

รวมคะแนน

รวม 90 คะแนน ได้ 

2. ผลการประเมินตามยุทธศาสตร์คิดเป็นร้อยละ
ระดับความพึงพอใจ (%)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
พอใจมาก
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การค้า การลงทุน และโลจิสติกส์
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร อุตสาหกรรม
เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์ และการสร้างความ
เข้มแข็งและมั่นคงในหมู่บ้าน/ชุมชน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรกั ษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
อันดีงามของท้องถิ่น
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรกั ษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ดี
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ภาพรวม

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

พอใจ

ไม่พอใจ

