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องค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระจึงจัดทารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
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จากการดาเนินงานด้านการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถ
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ส่วนที่ 1 บทนา
1. ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนาแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน
ส่วนตาบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ สามารถกากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน
พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสาคัญ ดังนี้
1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
เขาพระหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดาเนินการหรือไม่ได้ดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กาหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการดาเนินงาน
2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กาหนด
ไว้หรือไม่อย่างไร
3. ผลการดาเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่กาหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การดาเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
และขั้นตอนต่างๆ ในการดาเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. ความสาคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสาคัญในการทดสอบผลการดาเนินงาน
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระว่าดาเนินการได้ตามเปูาหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ทาให้ทราบ
และกาหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทาให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths)
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตาบล
เขาพระ ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ ผู้บริหารระดับหัวหน้าสานัก/ผู้อานวยการกอง บุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการ
พั ฒ นาให้ เ กิ ด ความสอดคล้ อ งกั บ สภาพพื้ น แวดล้ อ มในสั ง คมภายใต้ ค วามต้ อ งการและความพึ ง พอใจของ
ประชาชน/องค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ
บทสรุปของความสาคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดาเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดาเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้ง รับให้มั่น รอโอกาสที่จะดาเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดาเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วน
ตาบลเขาพระให้ เกิดประโยชน์ เพื่อดาเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ดาเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาหมายประสงค์ที่ตั้งไว้
ได้อย่างดียิ่ง
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้วว่าสิ่งใด
ควรดาเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดาเนินการตามโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเปูาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดาเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กาหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
1. เพื่อเป็ น เครื่ องมือในการบริ ห ารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่ว นตาบลเขาพระซึ่ง จะช่ว ย
ตอบสนองภารกิจตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่กาหนดไว้ สภาพผลการ
ดาเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กาหนดไว้
3. เพื่อ เป็น ข้อ มูล ส าหรับ เร่ง รัด ปรับ ปรุง แก้ไ ข ข้อ บกพร่อ งของการดาเนิน งาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจาเป็นขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับ สานัก/กองทุกระดับของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระที่จะต้องผลักดันให้การดาเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตาบลเขา
พระ หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสาเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของสานัก/กอง/ฝุายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2561 ข้อ 13 “(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารเสนอสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยในสิ บห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”
1. การดาเนินการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจานวน 11 คน ประกอบด้วย
1) สมาชิก สภาองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลเขาพระที่ส ภาองค์การบริห ารส่ ว นตาบลเขาพระคัดเลื อ ก
จานวน 3 คน
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 2 คน
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 2 คน
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จานวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก
จานวน 2 คน
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ ต้อง
ดาเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
1. ประชุมเพื่อกาหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการ
กาหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ
2. ดาเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กาหนด
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็ นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้ บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อดาเนินการต่อไป
2. การกาหนดแนวทางและวิธีการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริห ารส่ วนตาบลเขาพระ ได้
กาหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกาหนดแนวทางและวิธีการสาหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ ดังนี้
2.1 การกาหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่ อการพั ฒ นาท้ องถิ่ น จะเริ่ มด าเนิ น การศึก ษาและรวบรวมข้ อ มู ล ของโครงการที่จ ะติ ด ตามว่ า มี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกาหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกาหนดตัวชี้วั ด : KPI)
ถ้ากาหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การนาผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนาผลที่ได้มา
กาหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม
2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนาวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มา
วิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่
เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กาหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ
2.3 ดาเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดาเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้
กาหนดไว้ ซึ่งสิ่งสาคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้
ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่าตามที่กาหนด
ไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กาหนดไว้ แต่ละโครงการ
ตามตัว ชี้วัดที่กาหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จานวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart
การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่ องค์การ
บริหารส่วนตาบลเขาพระ
2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กาหนด
ไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตาม
ความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3
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2.6 รายงานผล คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี
2.7 การวิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การ การน าเสนอเพื่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขที่ ดี หลั ง จาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อานาจในสานัก กอง ฝุายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่ง
อาจกระทาโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น
3. การรายงานผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระมีอานาจหน้าที่ใน
การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเขาพระโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ขั้นตอนการรายงานผล
ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

รายงานผล

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

เสนอ

สภาองค์การ
บริหารส่วน
ตาบลเขาพระ
เสนอ

ตุลาคม
ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

ป ร ะ ก า ศ ผ ล ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ต าบลเขาพระทราบในที่ เ ปิ ด เผย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน

เสนอ

คณะกรรมการ
พัฒนาของ
อปท.

เสนอ

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/
เสนอความเห็น
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมิน ผลแผนพัฒ นาองค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลเขาพระใช้ในการเก็บข้อมูล การติดตามผลรวมทั้ งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้าง
ไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และ
หรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)
แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อานาจ
หน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบ
ต่างๆ ที่ได้กาหนดขึ้นหรือการนาไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนาเครื่องมือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดาเนินการสารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป
1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ
กาหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1.1 กาหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกาหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเขาพระอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุก
ครั้ง
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหาร
ท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระภายในระยะเวลา
ที่กาหนด
1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้กาหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนาไปกาหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ
1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กาหนดทรัพยากรสาหรับการดาเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนาเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การ
บริหารส่วนตาบลเขาพระมาปฏิบัติงาน
1.4 ความก้าวหน้ า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจาก
รายการที่ เ ป็ น โครงการในรอบ 5 ปี วั ด ได้ จ ากช่ อ งปี ง บประมาณและที่ ผ่ า นมา โครงการที่ ต่ อ เนื่ อ งจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมา
1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระซึ่งสามารถ
วัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จานวน ระยะเวลา เป็นต้น
1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทาให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิ ต
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น
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กาหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจาเป็นที่จะต้องวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตาบล และอาจรวมถึงอาเภอ
เดิมบางนางบวช และจังหวัดสุพรรณบุรีด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบ
องค์รวมของจังหวัดเดียวกัน
2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ
กาหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สาคัญ 3 ประการ คือ
1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
2) เครื่องมือ
3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ
2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปูาหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้
2) การสารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดทาไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe)
หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดาเนินการในพื้น ที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เจ้ าหน้ าที่ บุ คลากรขององค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลเขาพระเป็นข้อมูล ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความ
ต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้
3. กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ
กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทาการทดสอบและวัดผล
เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนา
3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีค วามเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semiformal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดาเนินการสัมภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัด
ในขั้นตอน
3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลเขาพระใช้การสังเกตเพื่อเฝูาดูว่ากาลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเขาพระมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกาหนดการดาเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบ
มีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมิ นผลเข้าไปใช้ชีวิต
ร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Nonparticipant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทาง
กายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ
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3.4 การสารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจาเป็น ความต้องการของประชาชนในตาบลเขาพระ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระจะมีการบันทึกการสารวจ และทิศทางการสารวจไว้เป็น
หลักฐาน
3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจาเป็น
อย่ า งยิ่ ง ที่จ ะต้องใช้เ อกสาร ซึ่ง เป็ น เอกสารที่เกี่ ยวข้องกับยุ ทธศาสตร์การพัฒ นา ปัญ หาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปูาประสงค์
ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การนาไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างดาเนิน
โครงการ รองลงมาคือนาไปใช้สาหรับวางแผนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อ
ได้ ดังนี้
1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดาเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะทาให้วิธีการปฏิบัติดาเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสี ย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทาให้ แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทาให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต
3. ช่ ว ยให้ ก ารใช้ ท รั พ ยากรต่ า งๆ เกิ ด ความประหยั ด คุ้ ม ค่ า ไม่ เ สี ย ประโยชน์ ประหยั ด เวลา
งบประมาณ และทรัพยากรในการดาเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่
จะนาไปจัดทาเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนาเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทาให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้อ งถิ่น การจัดทาโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสานึกต่อหน้ าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสานัก/กอง/ฝุายต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริงและตามอานาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกาหนดมาตรการต่างๆ
สาหรับการปรับปรุงแก้ไขและปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
7. ทาให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระแต่ละคน แต่ละสานัก/กอง/
ฝุายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทางานให้ เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทาให้ เปูาหมายขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลเขาพระเกิ ดความส าเร็ จตามเปู าหมายหลั ก มี ความสอดคล้ องและเกิ ดประสิ ทธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
8. สามารถรั กษาคุ ณภาพของงานหรื อภารกิ จให้ เป็ นไปและตรงตามวั ตถุ ประสงค์ ของโครงการ
กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจ เมื่อได้รับการบริการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หน้า 7

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจาปีงบประมาณ 2561-2565
1.1.1 แผนยุ ท ธศาสตร์ การพัฒ นาองค์ การบริหารส่ วนต าบลเขาพระเป็น แผนยุ ทธศาสตร์ที่ กาหนด
ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ
ที่กาหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี
1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ มีรายละเอียด ดังนี้
วิสัยทัศน์
“องค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ” เป็นเมืองน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการที่ดี มีชุมชน เข็มแข็ง ร่วม
แรงร่วมมือจากทุกภาค มีใจรักการกีฬา ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ทุกชีวิตมีการศึกษา รู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรม
ผู้นาแหล่งอาหาร ได้กาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความ
คาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่าง
รอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กาหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้น
ในอนาคต ดังนี้
“ร่วมกันคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนา
เพื่อท้องถิ่นก้าวหน้า ปากท้องพร้อมปลอดภัย”
1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม และการพัฒนาการท่องเที่ยวคู่
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการศึกษา และการกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค
2) พันธกิจ ประกอบด้วย
1. การส่งเสริมกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม และพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว สู่ระบบการ
ท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมต่อกลุ่มจังหวัดและสู่ความเป็นสากล
2. การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. การขยายช่วงโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการ
4. การนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
3) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย
1. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมประเพณี และวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์และการท่องเที่ยว
2. เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญา และขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น
3. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หน้า 8

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้รวมกลุ่มกันผลิตผลและอาชีพเสริมให้มีการพัฒนาทั้ง
คุณภาพและลดต้นทุนการผลิต
5. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี
6. ส่งเสริมและจัดอบรมเผยแพร่อาชีพและวิชาการต่าง ๆ ให้กับประชาชน
7. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์
8. เพื่อให้ประชาชน เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้รับการศึกษาทุกคน
9. เพื่อให้ประชาชนได้มีสุขภาพ สุขภาพจิต และสติปัญญาที่ดี และมีประสิทธิภาพ
10.ส่งเสริมให้ประชาชนให้ออกกาลังและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง
11. ส่งเสริมให้ประชาชน ผู้นาสมาชิก ข้าราชการ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในทุกเรื่อง
และเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
12. ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามาตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร การเผยแพร่ข่าวสาร
13. ให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางให้การคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว
14. ให้ประชาชนมีแหล่งน้าที่สะอาดในการอุปโภค บริโภค
ขอบเขตการติดตามและประเมินผล
ติดตามและประเมินผลกิจกรรม / โครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ ประจาปี
งบประมาณ 2563 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล 5 ด้าน ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม และการพัฒ นาการท่องเที่ยวคู่การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษา และการกีฬา
4. ยุทธศาสตร์ด้านการนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค
สรุป ผลการติด ตามผลการดาเนิน โครงการตามแผนพัฒ นาองค์ก ารบริห ารส่ว นตาบล ประจาปี
งบประมาณ 2563 เพื่อรวบรวมข้อมูล ผลการดาเนินงาน ซึ่งได้จากการติดตามผลการดาเนินงาน การ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ และการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลมาสรุปเป็นภาพรวมผลการดาเนินงาน เพื่อ
นาเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารงานและทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
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แบบการกากับการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
คาชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ
ทาการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ
.
ประเด็นการประเมิน

มีการ
ดาเนินการ

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1.1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.3 มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.5 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.6 มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
2. การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.1 มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมา
จัดทาฐานข้อมูล
2.2 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
2.3 มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.4 มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
2.5 มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
2.6 มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2.7 มีการกาหนดเปูาหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.8 มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
2.9 มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2.11 มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
2.12 มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
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2. การติดตามผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง : แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประเมินปีละครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. องค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ .
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2563
ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) จานวนโครงการและงบประมาณ
ยุทธศาสตร์
1 การส่งเสริมกิจกรรม
ประเพณี วั ฒ นธรรม
แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า ก า ร
ท่องเที่ยวคู่ การอนุรัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2 การยกระดับคุณภาพ
ชี วิ ต แ ล ะ ค ว า ม
ปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรัพย์สิน
3 การส่งเสริมการศึกษา
และการกีฬา
4 การนาการ
เปลี่ ย นแปลงด้ า นการ
บริ หารและบริ การเพื่ อ
ประโยชน์ของประชาชน
5 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้ น ฐ า น แ ล ะ ร ะ บ บ
สาธารณูปโภค

รวม

ปีที่ 1 2561 .

ปีที่ 2 2562 .

จานวน
งบประมาณ
โครงการ

จานวน
งบประมาณ
โครงการ

7

385,000

4

110,000

ปีที่ 3 2563 .

ปีที่ 4 2564 .

จานวน
จานวน
จานวนโครงการ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ

4

110,000

4

110,000

ปีที่ 4 2565 .
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

4

110,000

33 3,208,224 31 2,945,800 31 7,194,000 30 7,027,200 29

6,722,200

17 2,361,100 11 2,008,100 14 4,242,000 12 2,237,700 10

2,182,000

13 1,488,000

6

18 26,384,000 7

438,000

6

638,000

6

1,814,970 33 17,596,600 7

638,000

6

638,000

2,967,000

2

234,000

88 33,826,324 59 7,316,870 88 29,780,600 59 12,979,900 51
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ผลการดาเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์
1 การส่งเสริมกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม และ
ก า ร พั ฒ น า ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว คู่ ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
3 การส่งเสริมการศึกษา และการกีฬา
4 การน าการเปลี่ย นแปลงด้า นการบริ ห ารและ
บริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
5 การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค

รวม

จานวนโครงการ
ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

จานวนโครงการ
ที่บรรจุใน
ข้อบัญญัติ

จานวน
โครงการที่
ดาเนินการ

4

3

0

31

28

17

14

12

9

6

6

2

33

7

12

88

56

40

สรุปผลการดาเนินงาน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จานวนทั้งสิ้น 88 โครงการ
 โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จานวน 56 โครงการ
 โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 40 โครงการ
=
=

จานวนโครงการที่ได้ดาเนินการ
จานวนโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
40

คิดเป็นร้อยละ 45.45
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2. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2563
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
1. วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์
ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขต
อานาจรั ฐ การดารงอยู่ อย่ างมั่น คง ยั่ งยืนของสถาบั นหลั กของชาติ การดารงอยู่อ ย่างมั่น คงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรม
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้ อม ความมั่นคงทางพลังงาน
และอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศและการอยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งสั น ติ ป ระสานสอดคล้ อ งกั น ด้ า นความมั่ น คงในประชาคมอาเซี ย นและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูล ประเทศที่มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจที่ด้อยกว่า
๒. ยุทธศาสตร์ชาติ
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จาเป็นจะต้องมี
การวางแผนและกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกาหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจาเป็นจะต้องกาหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อถ่ายทอดแนว
ทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือ
คติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ใน
กลุ่ ม ประเทศพั ฒ นาแล้ ว คนไทยมี ค วามสุ ข อยู่ ดี กิ น ดี สั ง คมมี ค วามมั่ น คงเสมอภาคและเป็ น ธรรม ซึ่ ง
ยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์
ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖)
ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ โดยมี ส าระส าคั ญ ของแต่ ล ะ
ยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด
และปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อ
ประเทศไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น
สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
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(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(๕) การพัฒ นาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนา
ไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้าง
ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้ง
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิ รูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อัน
ได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และ
การบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น
(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ
โดยมุ่งสู่ ค วามเป็ น เลิ ศในระดับ โลกและในระดั บภูมิภ าคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูป แบบการดาเนินชีวิตและการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ
สะอาดและปลอดภัยของโลก
- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่ การทาการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และรวมกลุ่ มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒ นาสิ นค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหาร
คุณภาพ สะอาด และปลอดภัย
- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิ่มมูลค่า
และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น
- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพั ฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆ เป็นต้น
(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร
(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง
และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ
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(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา
(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้ างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กร
ระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและเสริ มสร้ า งศักยภาพคน เพื่อพัฒ นาคนและสั งคมไทยให้ เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง
กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ
บ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่งกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบ
แนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ
ชุมชน
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ยุทธศาสตร์ด้ านการสร้า งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่ง
อนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้า รวมทั้งมีความสามารถ
ในการปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่ง
สู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
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(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
3. กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ
ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั ง คมแห่ ง ชาติ แผนเฉพาะด้ า นต่ า งๆ เช่ น ด้ า นความมั่ น คง เศรษฐกิ จ การศึ ก ษา ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ฯลฯ
แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพื้นที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์
ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมี
เอกภาพให้บรรลุเปูาหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่ วน ภายใต้ระบบประชา
รั ฐ คื อ ความร่ ว มมื อ ของภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสั ง คม ทั้ ง นี้ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทยจะได้มีการกาหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์
ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพื่อที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
และบูรณาการ
4. ปัจจัยความสาเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ
1. สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กาหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการกาหนดเปูาหมายและ
ภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอด
เปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เปูาหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้
และมีการกาหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้
2. ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพื่อให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการ
จัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมี
บูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะกาหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมี ความต่อเนื่อง รวมทั้งมี
ระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ
3. กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การนาไปสู่
การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถกาหนด
แผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเปูาหมายที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ มีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี โดยมุ่งเน้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
๑. กรอบแนวคิดและหลักการ
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.2561 – 2565) ประเทศไทยจะ
ยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคม
ผู้ สู ง อายุ การเกิ ด ภั ย ธรรมชาติ ที่ รุ น แรง ประกอบกั บ สภาวการณ์ ด้ า นต่ า ง ๆ ทั้ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิต
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ภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้าทางสังคม เป็นต้น ทาให้การ
พัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจาเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สาคัญ ดังนี้
(๑) การน้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
๒. สถานะของประเทศ
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ
๒.๑.๑ ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐๒๕๔๑) จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ใน
ปี ๒๕๕๗ มาอยู่ที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้
ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ใน
ระยะ ๘ ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ
๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ากว่า
ระดับที่จะทาให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่สาคัญ
ประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ –
๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค จะ
พบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙
ต่ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย
๒.1.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถใน
การแข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและ
บริการมากขึ้น (สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ
๖๔.๗ เป็นร้อยละ ๗.๒ ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์
ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของ
เงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้น
ภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็น
ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรม
และบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ทาให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพิ่มในระดับที่น่าพอใจ
แต่การชะลอตัวของกาลังแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของกาลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบ
กับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถ
ในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อย
ละ ๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗)
๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่าทาให้ขาด
พลังในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้อง
อาศัยการผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพ
การผลิตรวมในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘
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ปี ที่ผ่านมา และยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถ
ยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของ
ผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่ง
แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการผลิตเพิ่มการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพิ่มแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพ
การผลิตของปัจจัยแรงงาน
๒.๑.๔ การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการ
แก้ไ ขปัญหาเชิงโครงสร้า ง การรองรั บเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนิน นโยบายและการ
บริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสอง
ครั้งในปี ๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แต่การให้ความสาคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพ
ของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียง
กันอย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอื้ออานวยต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น
โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒
ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นจากผลของการดาเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการ
ใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะ
ต่อไป
๒.๑.๕ อัน ดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรั บตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจาก
ต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลาง
ระหว่ างประเทศที่ มีค วามได้เ ปรี ย บด้ านต้น ทุ นแรงงานและการผลิ ต และประเทศที่มี ความก้ าวหน้ าและ
ความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World
Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔
ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute for Management Development) ได้จัด
อันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นนา ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบ
ธุรกิจประจ้าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕ ซึ่งดาเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทย
ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศทั่วโลก
๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ
ได้รับการยกระดับดีขึ้นจากการผนึกกาลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และ
เชื่อมโยงให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มี
รายได้สู ง โดยในปี ๒๕๕๗ อั น ดับ ความพร้อ มด้านโครงสร้า งพื้นฐานทางวิ ทยาศาสตร์อยู่ ที่ ๔๗ และด้า น
เทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามลาดับใน
ปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา
ต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับ
ร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และจาก
ภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย
มีค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕
ตามลาดับ
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ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัย
และพัฒนามีจ้านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะ
อยู่ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน
๒.๑.๗ สถานการณ์ด้า นโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้ว ย
รูปแบบการขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเปูาหมายและยังขาดการ
พัฒนาคุณภาพการให้ บริการ การบริ หารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้ บริการน้าประปายัง
กระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เ พียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่
ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลง
เล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่าและมีข้อจากัด ยัง
ไม่สามารถ
พัฒ นาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ได้อย่ างเป็ นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริห ารจัดการ รวมทั้ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา การทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจากัดต่อการทาธุรกิจใหม่
และการประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่
ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการดาเนิน
ธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น
๒.๒ ด้านสังคม
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัย
และการตั้ งครรภ์ใ นกลุ่มวัยรุ่ นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่ว งปี
๒๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น ๑.๖๒ คน ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน
(๒) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากร
กลุ่มเจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาใน
ระยะต่อไป กาลังแรงงานของไทยมีจ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑
ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปี
ที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ากว่าประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว
และกาลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ากว่า นอกจากนี้ กาลังแรงงานกลุ่ ม
เจเนอเรชั่น วาย ซึ่งมีจ านวนร้ อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลั ก ษณะความเป็ นปัจเจกสู ง ไม่ใ ห้
ความสาคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศใน
อนาคต
(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุ
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก ๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี
๒๕๘๓ การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพิ่ มสูงขึ้น แม้
ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานเพิ่มขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับ
ค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุน
ของบุตร
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๒.๒.๒ ครั วเรื อนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรู ปแบบของครอบครั วเปลี่ยนแปลงมี
หลากหลายรูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี
๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัว
มากที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทาให้ครอบครัว
เสี่ยงต่อการล่มสลาย
๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม
โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง
๗๘.๒ ปี แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม
คนไทยได้รับ โอกาสทางการศึกษาสู งขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับ
ต่า สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่า
กว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสารวจ
ต่างๆ พบว่ าปั ญหาส าคั ญที่สุ ด คือ ความซื่อสั ต ย์สุ จริต และการทุจริต คอร์รัปชั น โดยเห็ นว่า ต้องส่ งเสริ ม
คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน
๒.๒.๔ สถานการณ์ ค วามยากจนมีแ นวโน้มลดลง แต่ ยังคงมีค วามเหลื่ อมล้ าของการ
กระจายรายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖
แต่ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้
มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ใน
ปี ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่ม
คนจนที่สุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ
๓๖.๘ ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพื้นฐานที่
สาคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ใน
สังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖
๒.๒.๕ ความเหลื่ อ มล้ าระหว่ า งกลุ่ ม คนยั ง คงเป็ น ปั ญ หาส าคั ญ ของสั ง คมไทย อั น
เนื่องมาจาก
(๑) ความเหลื่อมล้าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคง
กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐
มีการถือครองที่ดินมากที่สุด มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือ
ครองที่ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ
(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบท
และระหว่างภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากร
ร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อย
ละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาใน
เขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า
(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ากันระหว่างภูมิภาค
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการสารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี
๒๕๕๖ พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖
เท่า
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(๔) ความเหลื่อมล้าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระ
เข้าถึงการคุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพิ่มขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี
๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ ล้ านคน ในปี ๒๕๕๗ ทาให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี
๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี
๒๕๕๖
(๕) ความเหลื่อมล้าด้า นกระบวนการยุติธ รรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจ
กฎหมาย เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธ รรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการ
ทางาน นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระ
ค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน
๒.๒.๖ คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับ
ความคุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุข ภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคม
ร้ อ ยละ ๑๖.๗ และระบบสวั ส ดิ ก ารรั ก ษาพยาบาลข้ า ราชการ/รั ฐ วิ ส าหกิ จ ร้ อ ยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่ ม
ผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับ
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔
ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงิน
อุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุ นเพื่อ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้
แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยัง
ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความสาคัญกับการพัฒนาที่อยู่
อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้
๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็น
แก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบ
ความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และ
บู ร ณาการเป็ น แผนต าบลเพื่ อ เชื่ อ มโยงกั บแผนขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น แผนพั ฒ นาอ าเภอ และ
แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น ทั้ ง ในด้ า นองค์ ค วามรู้ แ ละงบประมาณในกิ จ กรรมที่ เ กิ น
ความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มทากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายเพิ่มขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจ
ชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗
๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม
ในช่วงระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความ
รุนแรงมากขึ้น นาไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรง
และทางอ้อม
๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความ
เสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น
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(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ทาให้ความต้องการ
ใช้ที่ดินเพื่อการผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย พื้นที่
ปุาไม้จึงถูกบุกรุกทาลายมากขึ้น โดยพื้นที่ปุาไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพื้นที่
ทัง้ หมดของประเทศในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖
(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทาให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม
ทรัพยากรดินและที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดิน
เกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพื้นที่สูงชันหรือพื้นที่ภูเขา ซึ่งมี
ข้อจากัดในการนาไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณา
การของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการ ถือ
ครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพกาลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสีย
ระบบนิเวศปุาไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน
(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้
ประโยชน์อื่นๆ จานวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ ง โดยเฉพาะการทานากุ้ง การขยายตัวของเมืองและ
อุตสาหกรรม ทาให้พื้นที่ปุาชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพื้นที่ปุาชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕
ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘ ทาให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกปูองปุาชายเลนอย่างจริงจัง โดย
ไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่าง
ปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ปุาชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้าน
ตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งของประเทศไทย
ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้าที่เพิ่มมากขึ้น
(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงาน
เชิงพาณิชย์เพื่อการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องนาเข้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น
โดยในปี ๒๕๕๕ ต้องนาเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน คิดเป็น
ร้อยละ ๕๔ ของความต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ามันดิบมีการนาเข้าสูง
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของการนาเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพิ่ มขึ้นของการใช้พลังงานต่ากว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดย
ในปี ๒๕๕๕ การเพิ่มขึ้นของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖
(๕) ทรัพยากรน้ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทย
ประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้าหลัก น้าทาตามธรรมชาติมีปริม าณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การ
พัฒนาแหล่งเก็บกักน้าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้าทาธรรมชาติ มีแอ่งน้าบาดาล
ทั้งหมด ๒๗ แอ่งน้าบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มี
ศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์
เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจากัดในเรื่องขงความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการ
สูบน้า และการดาเนินการสารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจานวน
ประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้าของภาคส่วนต่างๆ มีจานวน
๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้าตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร
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๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตรา
การเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/
คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ สถานที่กาจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการนามูลฝอย
กลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ ๑๘ ทาให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพิ่มสูงขึ้นถึง ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖
ของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้ อยละ ๑๐
ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบ
ปัญหาการกาจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบ
วงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดย
ภาคอุตสาหกรรมมีการน้ าของเสี ย อัน ตรายกลั บ มาใช้ประโยชน์ ใหม่มากขึ้น แต่ ยังพบการลั กลอบทิ้งกาก
อุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการกาจัดสูง
(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗
พบสารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาสาคัญได้แก่ฝุนละออง
ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพื้นที่วิกฤติในเขตพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคง
ประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พื้นที่อื่น เช่น กรุงเทพฯ ปทุ มธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสาร
เบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้า
มันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง
ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการ
ปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันดา อย่างไรก็ตาม ปัญหา
มลพิษทางอากาศในพื้นที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จานวนมากสาหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพื้นที่
ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือและการทางานระหว่างภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น
(๓) คุณภาพน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้าในช่วง ๑๐
ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้าที่ อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วน
แหล่งน้าที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สาเหตุสาคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้าง
จากการเกษตรและการปศุสัตว์ และการระบายน้าเสียจากชุมชน ระบบบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน มีจานวนไม่
เพียงพอต่อการบาบัดน้าเสียที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้า
เสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ
๓๑
(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้
พลังงานที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชี
ก๊าซเรื อนกระจกของประเทศไทย ระบุ ว่าประเทศไทยมีการปล่ อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ
๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพิ่มเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ใน
ปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการ
เติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการดาเนินงาน
เพิ่มมากขึ้น ในประเทศ ประกอบกับ การกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคปุาไม้ และการใช้ป ระโยชน์ที่ดิน มี
แนวโน้มเพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความสาคัญมากในการเพิ่มการดูดกลับ
และช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ
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๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรง
มากขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดิน
ถล่ม สร้ างความเสีย หายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
ภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทยเป็นประจาทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัย
แล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจานวนมากกว่าภัยประเภทอื่นๆ ในขณะที่น้าท่วมเป็นภัย
ธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในลาดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก
๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล
(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความสาคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการ
ประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับ
ที่ต้องเร่งแก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความสาคัญกับเรื่องธรร
มาภิบาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรร
มาภิบาล ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.
๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖ ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความ
มีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตั วและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน
ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับ ชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิ ทธิ์ ขายเสี ยง มีการทุจริตเพื่อให้ ได้รับการ
เลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรร
มาภิบาล มีการใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการ
ร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระทาการทุจริตเพื่อให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาด
ทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่
ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหา
การบริ ห ารจั ดการทรัพย์ สิ น ของส่ ว นรวม ขาดความโปร่งใส ปล่ อยให้ คนบางกลุ่ มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือ
แสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายสานักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุ จริตหรือ
ปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือ
จรรยาบรรณของวิชาชีพได้
(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้สารวจการกากับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒%
และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียน
ไทย ให้ความสาคัญในการพัฒนาการกากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความ
เชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล
๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอานาจ
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่
บริหารราชการส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจาย
อานาจที่ส่วนกลางได้มอบอานาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปดาเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดย
ที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่
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รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการกาหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการนาไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูป
ระบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการกาหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการ
ไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
(๒) การกระจายอานาจเกิดผลสาเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการ
กระจายอานาจให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ดาเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น และแผนปฏิบัติ
การกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มี
การใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพิ่มรายได้ในการดาเนินงานของ อปท.
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้ องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการ
ถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ ๑ จานวน
๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒
จานวน ๗๕ งาน/กิจกรรมจาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จานวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการ
กระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจาอยู่ ที่สถานีอนามัย จานวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจา ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็
ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอานาจหน้าที่และเขตพื้นที่ระหว่างองค์การบริหารส่วน
จังหวัดและองค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระหรืองค์การบริหารส่วนตาบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับ
ประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ทาให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และ
ปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐
ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพิ่มเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ท้องถิ่นจาเป็นต้องพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามลาดับ ส่งผล
ให้ อปท. ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การ
บริการ การเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะ
รองรับการเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ้ากัด
๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ไทยกาลังประสบปัญหาการทุจริ ตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็น อย่างมาก
พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง รับ
สินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริต
คอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท
อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นและใน
ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรภาครัฐ หรื อภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการ
ตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภ าพลักษณ์
คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ
พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด
๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่
อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์
ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย)
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๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย
๓.๑ บริบทภายใน
๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน
ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔ (๓)
ราคาน้ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐
ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดย
ผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และ
ภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) กาลังแรงงาน
ลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามลาดับภายใต้สมมุติฐาน
เหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของ
การประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งทาให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี
๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓)
การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวทาให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปาน
กลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อคานึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของกาลังแรงงานที่จะหด
ตัว เร่ งขึ้น เป็ น เฉลี่ ย ร้ อยละ ๑.๐ ในช่ว งแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่ว งต่อการขยายตัว ทาง
เศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นในการยกระดับ
ฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓)
จานวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการใน
ประเทศขยายตัวช้าลง (๔) การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพื่อการ
พัฒนาประเทศเพื่อยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากั ดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่าสาหรับการเป็น
ประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพิ่มขึ้นของ
รายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศสาคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวทาให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่
สามารถหารายได้ที่เ พีย งพอในการที่จะทาให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มี
เกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก
๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับ
การดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน
และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาด
แคลนกาลังแรงงานทาให้ต้องนาเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงาน
ไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มขึ้นช้า ปัญหา
การค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จาเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม
อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น
เป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะคานวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจาลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์
ขั้นต่าในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี
๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้า
ความเหลื่อมล้าเป็นปัญหาสาคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้าด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึงบริการ
ภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ นาไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
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ที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิ จและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของ
การพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพื้นที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่
ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ทาให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่ม
คนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่าในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ายัง
ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและ
สาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยา
เสพติด
๓.๑.๔ ความเป็นเมือง
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อลดความแออัดของเมืองหลวง
และเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พื้นที่นั้นๆ จึงจาเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การ
จัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิต
และแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของ
แรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของ
ประชากรและแรงงานในพื้นที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม
การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผล
ให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่า
มากขึ้ น นอกจากนี้ ความต้ อ งการแรงงานที่ ม ากขึ้ น จะมี ส่ ว นเอื้ อ หรื อ ท าให้ จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารจั ด ตั้ ง
สถาบันการศึกษาในพื้นที่เพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจานวนมาก
๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ
(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการ
บริหารจัดการภาครัฐ เอื้อต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
๒๕๕๘ มีมาตราสาคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา
อาทิ มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ดาเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่
ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะเพื่อให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา
๘๒ รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมอย่าง
ยั่งยืน กระจายอานาจและจัดภารกิจ อานาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการ
ส่ว นกลาง ส่ว นภูมิภ าค และส่ว นท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกปูองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิช อบที่มี
ประสิ ทธิภ าพทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐ ต้องดาเนินนโยบายการเงิน การคลัง และ
งบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่าง
คุ้มค่า จั ด ให้ มี ร ะบบการเงิ น การคลั ง เพื่อ สั งคม มี ระบบภาษีอากรที่ มีความเป็ นธรรมมี ประสิ ทธิ ภ าพ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
(๒) ภาคประชาสังคมให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทาง
สังคม อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การ
ทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการ
กระจายอานาจ เพื่อรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอานาจภาครัฐหันมา
พิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น
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๓.๒ บริบทภายนอก
๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก
องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของ
ประชากรรวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้ สูงอายุเช่น
ญี่ปุน อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศกาลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าว
ค่อนข้างสั้น กว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศ
พัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่ งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการ
เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น
นับเป็นโอกาสอย่างมากสาหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการ
ท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปทางาน
ในประเทศที่พัฒนาแล้ว
๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในรู ป แบบการผลิ ตและการค้าที่มีการใช้เ ทคโนโลยีมาช่ว ยในการเพิ่มประสิ ทธิภ าพการผลิ ต การพาณิช ย์
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 จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง
๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒ นาระบบ
เศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ของประเทศไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความสาคัญกับ
เรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะนามา
ซึ่งโอกาสที่สาคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลด
ข้อจากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานสาหรับการพัฒนาภาคเกษตร
และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเอง
ไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านและ ๓) โอกาสใน
การใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็น
ศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค
(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการนาประเด็นด้าน
มาตรฐานของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของ
อุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดย
แรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและ
สินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาค
โดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการ
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พัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้าปัญหาความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรง
มากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่
จาเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน
(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วง
แผนฯ ๑๒ เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ
และแนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่ง
สมหนี้สาธารณะในประเทศสาคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้าง
ผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสาคัญๆ ของโลกไม่
ประสบความสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร
การขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความ
เชื่อในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนใน
ประเทศ
๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบ
ซ้าเติมต่อสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น
อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น ทาให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป
ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องดิ น ปุ า ไม้ เ กิ ด ความเสื่ อ มโทรม แหล่ ง น้ า ขาดแคลน ผลผลิ ต ทาง
การเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรค
ระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศปุาไม้ ระบบนิเวศ
ชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถใน
การพึ่งพาตนเองของชุมชน
(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมี
แนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผล
กระทบต่อภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการ
ดารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวี
ความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า
๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)
ประเด็นสาคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท้าเปูาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี โดย
สหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเปูาประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗
ข้อ และเปูาหมาย (Target) จ้านวน ๑๖๙ ข้อ
ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบ
ยั่ ง ยื น มี ร ะบบโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ ร องรั บ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมที่ ยั่ ง ยื น ลดความไม่ เ ท่ า เที ย มกั น ทั้ ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการ
รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มี
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การจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็น
หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน
๔. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกาลังประสบอยู่ ทาให้การกาหนด
วิสัย ทัศน์ แผนพัฒนาฯ ฉบั บที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ ๑๒ ต้องให้ความสาคัญกับการกาหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
๔.๒ การกาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning)
เป็นการกาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดทาขึ้น
ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้าน
การขนส่งละโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็น
แหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๓ เป้าหมาย
๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕.๐
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติ
ต่อหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพิ่มขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕
ดอลลาร์ สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี
(๓) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุน
ภาครัฐไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่
ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี)
๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้า ง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน
๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้าในสังคม
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง
๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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(๓) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๔)
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและเสริ ม สร้ า งธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๕) มีการบริหารจัดการน้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้า
๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น
(๓) มีการกระจายอานาจที่เหมาะสม
๕. แนวทางการพัฒนา
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการลงทุน
ในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุน
และผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนา
ให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากาลังคนและแรงงานให้มีทักษะความรู้
และสมรรถนะที่ ส อดคล้ องกับ ความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดย
ยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อ
สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้าย
ระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพื้นที่การผลิต เพื่อให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิต
ภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
และมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย
๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล
พัฒ นาขี ด ความสามารถของผู้ ป ระกอบการให้ มี ความยื ด หยุ่ น สามารถปรั บ ตั ว และดาเนิ น ธุ ร กิ จ
ท่ามกลางการดาเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพิ่มสัดส่วนความเป็นเจ้าของ
ของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น
ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรม
ดิจิตอล
๕.๑.๔ การลงทุ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานเร่ ง ลงทุ น และพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นการ
คมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่
เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลัก
ในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒ นาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็น
ท่า เรื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ต็ มรู ป แบบ รวมทั้ งพั ฒ นาและปรั บปรุ ง ระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบารุงและ
ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการ
เป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน
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๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้า
เกษตรแปรรู ปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับ
ประเทศเพื่อนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับที่จ้า
เป็นสาหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้ส อดคล้องกับศักยภาพพื้นที่
และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัท
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การประหยั ด จากขนาด พิ จ ารณาพั น ธุ์ พื ช ที่ เ หมาะสมกั บ ศั ก ยภาพของพื้ น ที่ แ ละแหล่ ง น้ า ใช้
เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการปูองกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยาย
ผลแนวคิ ด การท าการเกษตรตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และระบบเกษตรกรรมยั่ ง ยื น ปรั บ
โครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทาง
บก ทางน้า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุ มและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกาหนดและจัดทากฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการ
ท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้ง
ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของ
พื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริม
การสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มี
โครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิ ดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรม
อนาคตเพื่อเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และ
เป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและ
ในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และ
พลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น
ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริห ารจัดการการเงิน
และโลจิ ส ติ ก ส์ เชื่ อ มโยงเศรษฐกิ จ ดิ จิ ต อล ในการอ านวยความสะดวกทางการค้ า การลงทุ น ด้ ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการ
พัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน
และการใช้ พลั งงานทดแทน การลงทุน ด้านการวิจัยและพั ฒ นาเชิงพาณิช ย์ การจั ดตั้งส านักงานใหญ่ข้า ม
ประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความสาคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่
สังคมขององค์กร และกิจการเพื่อสังคม
๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรู ประบบเพื่อสร้ า งสังคมสูงวัยอย่า งมี
คุณภาพ
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้
ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับ
สมรรถนะฝี มื อแรงงานเพื่อสร้ างผลิ ตภาพเพิ่ มให้ กับ ประเทศ วัย ผู้ สู ง อายุให้ มีการทางานที่เ หมาะสมตาม
ศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการดารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อปู องกันหรือชะลอ
ความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ
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๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง
โดย
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษา
ใหม่เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)
(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา
(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้
ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ
(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะกาลังคนทั้งระบบ
การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิต
กาลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อ
เพื่อการเรียนรู้
๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุ
ยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุข ภาพภาครัฐ
ให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพใน
รูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
(Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและ
งานวิจัย (Academic Hub) เพื่อน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้ง
ส่งเสริมการให้ความสาคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อให้การ
ขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน
๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจาเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุใน
รูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้ อมให้เป็นต้นแบบของการดูแล
ผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันสาหรับผู้สูงอายุ
๕.๓ การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพ
แรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับ
โครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพ
ทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้อง
กับพื้นที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต
๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ระดับปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒)
สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึง ระบบสาธารณูปโภค กาหนดเป็นนโยบายที่อยู่
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อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดาเนินการร่วมกับ
ภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จาเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเปูาหมาย
(Customized Welfare) ที่คานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระ
ค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing)
๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร
สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทากินในที่ดินปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพื้นที่เปูาหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ .
ทรัพยากรน้า พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมี
ส่ ว นร่ ว ม รวมทั้ ง ปรั บ โครงสร้ า งภาษี ที่ เ ป็ น ธรรม เช่ น ภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง ภาษี ม รดก และภาษี
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และ
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่
ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้ กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้า เช่น กฎหมายปุาชุมชน
กฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น
๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความ
พร้อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัด การด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ
คมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ
และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตาม
ระดับการพัฒนา
๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัด
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้ง
ด้านการค้า การลงทุน และการบริการ โดยคานึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุน
ให้เกิดความร่วมมือในห่ว งโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้าน
อานวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่าง
แท้จริง
๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ให้ความสาคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนใน
ไทยและประเทศเพื่ อ นบ้ า น รวมทั้ ง ส่ ง เสริ มการจั ดตั้ ง เขตพั ฒ นาเศรษฐกิจ พิ เ ศษในพื้ น ที่ช ายแดนโดยให้
ความสาคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยอานวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดน
ระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น
๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ
โดยคานึงถึงขีดจากัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม้ โดยสนธิกาลังของทุกภาคส่วนนา
ระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพิ่มพื้ นที่ปุา
ไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ
และการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดทาฐานข้อมูลที่ดิน
เพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า กาหนดเพดานการถือครองที่ดินที่
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เหมาะสม และกาหนดมาตรการปูองกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้าเพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้า
ในระดับพื้นที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้า และองค์กรผู้นา คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความ
ขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุ มชน
บริหารจัดการแร่โดยกาหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้าแร่มาใช้ประโยชน์ คานึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าใน
อนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน
๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว
ที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพื่อสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น
๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเ ขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้
สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green
Value Chain) ส่งเสริมการทาการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อย เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้ง
ทางอากาศ ขยะ น้าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
ให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลาดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อ
นากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดในพื้นที่วิกฤต สร้ างรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่
การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย
๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดทาแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียน
และอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงาน
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
๕.๕.๖ การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการปรั บ ตั ว เพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริ หารจัด การเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาค
ส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความสาคัญกับการปูองกัน
น้าท่วม วางแผนปูองกันเมืองและพื้นที่ ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน
ในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวปูองกันตามธรรมชาติ และการจัดทาแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนา
ระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต
๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุก
ภาคส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคา
จัดซื้อ จัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูล
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ความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ดาเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและ
คดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ
๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อน
ภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มี
ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง
๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วน
ต่างๆ ในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มี
คุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบาย
ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจานวนมาก และ
เป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง
การจัดทาแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผน
ยุ ทธศาสตร์ พั ฒ นาขององค์ กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น โดยแผนยุท ธศาสตร์การพัฒ นาจะต้องสอดคล้ องกั บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.
๒๕๕๕-๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ อยู่ระหว่าง
การเสนอร่างแผนซึ่งได้กาหนดยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว
ดังนั้น เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ มี
ความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ องค์การบริหารส่วนตาบลเขา
พระ จึงได้จั ดทาแผนที่สอดคล้ องกับแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งมีทั้งหมด 6
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม และการพัฒนาการท่องเที่ยวคู่การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการศึกษา และการกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี)
วิสัยทัศน์
“ศูนย์กางสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการเพื่อสุขภาพครบวงจร การท่องเที่ยวหลากหลาย
เชื่อมโยงอารยธรรมทวารวดี การค้าและการลงทุนระดับสากลที่มีความสามารถในการแข่งขัน การค้าผ่านแดนสู่
เอเชีย”
ยุทธศาสตร์
1. พั ฒ นาสิ น ค้ า เกษตร อุ ต สาหกรรม และบริ ก ารให้ ไ ด้ คุ ณ ภาพ มาตรฐาน ยกระดั บ สู่ ก ารเป็ น
ศูนย์กลางสุขภาพ
2. ส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเที่ย วหลากหลายเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด อารยธรรมทวารวดี ไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซี่ยน และยกระดับการท่องเที่ยวให้มีชื่อเสียง
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3. พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนให้มีศักยภาพ ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ นาไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการค้า การลุงทุน เชื่อมโยงการค้าสู่เอเชีย
4. ยกระดับ การผลิตภาคการเกษตร พาณิช ยกรรม อุตสาหกรรม สิ นค้าชุมชน และภาคแรงงาน
ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดยเน้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่ประเทศไทย 4.0
เป้าประสงค์
1. รายได้จากการจาหน่ายสินค้าและบริการทางสุขภาพเพิ่มขึ้น
2. เพิ่มรายได้และจานวนนักท่องเที่ยว
3. มูลค่าการค้าบริเวณด่านชายแดนเพิ่มขึ้น
4. เพิ่มผู้ผลิตภาคเกษตรกรรมพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สินค้าชุมชน และภาคแรงงาน ที่
ปรับเปลี่ยนกระบวนการสู่ประเทศไทย 4.0
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาด ประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ
3. พัฒนาสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน
4. พัฒนาอุตสาหกรรมเชื่อมโยง สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร
5. พัฒนาผู้ประกอบการและผู้ผลิตให้มีความพร้อมและศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการ
6. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนการพัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ
7. การส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
8. การสนับสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
9. ส่งเสริมสินค้าและบริการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง รวมถึงสินค้าสนับสนุนด้าน
การท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น ของที่ระลึกฯ
10. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ รวมถึงบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
11. ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับคุณภาพเส้นทางโทรคมนาคม เพื่ออานวยความสะดวก ความปลอดภัย
แก่นักท่องเที่ยว และสร้างเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
12. พัฒนาระบบอานวยความสะดวก ระบบโลจิสติกส์ และเครือข่ายคมนาคม เพื่อกระตุ้นให้เกิด
การค้า การลงทุน เชื่อมโยงการค้าสู่เอเฃีย
13. พัฒนาด่านชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
14. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด และการประชาสัมพันธ์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
15. พัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการเพื่อการส่งออก
16. ยกระดับผู้ประกอบการของกลุ่มจังหวัดให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และสามารถประกอบ
ธุรกิจระหว่างประเทศได้
17. พัฒนาระบบส่งเสริม และกระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุนในกลุ่มจังหวัด และผลักดันให้มีการ
ลงทุนในต่างประเทศ
18. พัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการโดยใช้นวัตกรรม
19. ส่งเสริมและปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึง Small
Batch
20. ส่งเสริมการสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด เพื่อสนับสนุนสินค้าเชิงนวัตกรรม
21. ส่งเสริมความรู้และความสามารถให้กับแรงงานในภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
สินค้าชุมชน ให้สนับสนุนการทางานเชิงวัตกรรม
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22. พัฒนาระบบการส่งเสริม ปรบเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการยอมรับการปรับเปลี่ยนประเทศไทย 4.0
แผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิสัยทัศน์
“สุพรรณบุรีเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร และอาหารปลอดภัยชั้นนา ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
บ้านเมืองสะอาด ธรรมชาติสมบูรณ์ ศูนย์การศึกษา และกีฬา ประชาชนคุณภาพชีวิต”
ยุทธศาสตร์
1. การเพิ่มขีดความสามารถเกษตร เชื่อมโยงสู่เกษตรอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม เพื่อการ
บริโภคและการส่งออก
2. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล
3. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองสู่มาตรฐานพัฒนาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสู่มั่นคง
ยั่งยืน
4. การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5. การส่งเสริมการศึกษา การกีฬา มุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล
6. การนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร แบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
เป้าประสงค์
1. เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อการบริโภคและการส่งออก
และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจังหวัด
2. เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและการจาหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น
3. พัฒนาสิ่งแวดล้อมทุกชุมชนให้มีความสะอาดปราศจากมลพิษ และเป็นระเบียบเรียบร้อย
4. พัฒนาชุมชนเข้าถึงประโยชน์และร่วมปกปักษ์รักษาปุาไม้ และแหล่งน้าให้มั่นคงต่อการเอื้อ
ประโยชน์
5. ยกระดับคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจและสังคม
6. เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง และมี
ความมั่นคงปลอดภัย
7. เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และยกระกับคุณภาพทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาระดับ
สากล
8. ยกระดับการกีฬาของจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าสามาตรฐานสากล
9. ยกระดับคุณภาพการบริการตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
1. การส่งเสริมและวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) และการยกระดับ
ปัจจัยพื้นฐาน
2. การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุนการผลิตสินค้าอาหารปลอดภัยเพื่อการแข่งขัน
ทางการค้าและการส่งออก
3. การแปรรูปเพื่อสร้างและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย
4. การพัฒนาระบบการตลาดสินค้าอาหารปลอดภัย
5. การพัฒนาการขนส่งสินค้า และการบริหารจัดการสินค้า (Logistics)
6. การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
7. การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
8. การพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม และผลติภัณฑ์ทางการ
ท่องเที่ยว
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9. การพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการ ผู้ประกอบการ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
10. การพัฒนาด้านการสื่อสารการตลาดและการประชาสัมพันธ์
11. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
12. การสร้างกระแสค่านิยมรักจังหวัดรักสิ่งแวดล้อม ร่วมดูและทรัพยากรธรรมชาติ ปลูกพลังมวลชน
คนรักความสะอาด ปกปูองธรรมชาติช่วยกันพัฒนาบ้านเรือน และที่สาธารณะสู่ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
13. การพั ฒ นาศั ก ยภาพและความสามารถของท้ อ งถิ่ น ในการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม และบูรณาการร่วมกับพลังมวลชลในระดับท้องถิ่น
14. การประเมินและปรบปรุงการจัดทาเมืองสีเขียวของจังหวัดโดยใช้มาตรฐานสากล
15. การบูรณาการการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปุาไม้ ให้ชุมชนอยู่ร่วมกับปุา สร้างมูลค่าการบริการระบบ
นิเวศ และสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ รวมทั้งส่งเสริมการปลูกปุาเศรษฐกิจ
16. การมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว นในการปู อ งกั น และฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรปุ า ไม้ และแหล่ ง น้ า เพื่ อ
ตอบสนองต่อการใช้น้าที่มีคุณภาพ
17. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และเทิดทูนสถาบัน
18. การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางด้านสังคม และการพัฒนาเศรษฐกิจ ฐานรากของชุมชน
19. การพัฒนาคุณภาพชีวิต : การดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย การมีงานทา มีรายได้ และชีวิตครอบครัว
อบอุ่น
20. การบริหารจัดการพื้นที่ : ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดระเบียบสังคมและการ
พัฒนาความร่วมมือ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
21. การเตรียมความพร้อมของประชาชนให้มีจิตสานึกด้านความมั่นคง
22. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบบริหารและมาตรฐานการศึกษา การกีฬา
23. การพัฒนาศักยภาพความพร้อมของบุคลากร โดยส่งเสริม/สนับสนุน กิจกรรมเพื่อการศึกษาและ
การกีฬา
24. การใช้หลักธรรมาภิบาล ในการบริการประชาชน
25. การส่งเสริมการทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
26. การติดตามประเมินผลการพัฒนาจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
วิสัยทัศน์
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรชั้นนาในด้านแหล่งผลิตอาหาร
และผลิ ต ภั ณ ฑ์ คุ ณ ภาพมาตรฐานสู่ ส ากล เป็ น ศู น ย์ ก ลางการศึ ก ษาการกี ฬ าและการท่ อ งเที่ ย ว โดยใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน คุณภาพชีวิตดี ชุมชนเข้มแข็ง”
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
การแปรรูป และผลิติภัณฑ์ เพื่อการบริโภคและการส่งออก
2. การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล
3. การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน
5. การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมีความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความ
เป็นเลิศ
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6. การส่งเสริมสถาบันของชาติและการนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและการบริการ
เพื่อประโยชน์ของประชาชน
7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน
เป้าประสงค์
1. เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและเกษตร อุตสาหกรรม เพื่อการบริโภค
และการส่งออก และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจังหวัด
2. เพิ่มมูลค่าและคุณภาพด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
3. เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและการจาหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เอื้ออานวยประโยชน์อย่างยั่งยืน
5. พัฒนาบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืชพันธุ์
สัตว์ที่ยั่งยืน
6. พัฒนาแหล่งท่องเทียวเดิมพร้อมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในท้องถิ่นให้ได้มาตราฐาน
7. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและแก้ไขปัญหาความยากจน
8. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
การแก้ไขปัญหายาเสพติด และนโยบายรัฐ
9. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ประชาชนตามแนวยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข
10. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษา
ระดับชาติ
11. พัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬาเพื่อมวลชน
12. ส่งเสริม และพัฒนาการกีฬาสู่ระดับอาชีพ
13. การเทิดทูลสถาบันของชาติ
14. ยกระดับคุณภาพการบริหารและการบริการด้วยความโปรงใส
15. บูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล
16. มีโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคที่ดีขึ้นและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน
อย่างสูงสุด
17. ส่งเสริมการจัดระบบผังเมืองรวม กาหนดเขตพื้นที่ในการก่อสร้างต่างๆ
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
2. สนั บ สนุ น และพั ฒ นาข้ อ มู ล สารสนเทศด้ า นการผลิ ต และด้ า นการตลาดให้ เ กิ ด
ความก้าวหน้าและทันกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน
3. สนับสนุนการสร้างเครือข่าย องค์กรต่างๆ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
4. คุณภาพความปลอดภัยและความมั่นคงด้านอาหาร
5. ส่งเสริมกิจกรรมประเพณี และวัฒนธรรมเพื่ออนุรักษ์และการท่องเที่ยว
6. สร้างและพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด
7. ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP ทัง้ ทางด้านเกษตรและอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพ
8. ฟื้นฟูคุณภาพแม่น้าท่าจีนและคลองสาขาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
9. พัฒนาบึงฉวากให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับสากล
10. พัฒนาแหล่งน้าและทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุล
11. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง ( Healthy Thailand )
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หน้า 40

12.
13.
14.
15.

เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ส่งเสริม สนับสนุนการปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนครอบคลุมระดับจังหวัด
พัฒนาคนเป็นพื้นฐานเพื่อการพัฒนาสังคม เช่น โครงการคนดีศรีสุพรรณ
ส่งเสริมพัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิต
16. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครต่างๆ
17. ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรเครือข่ายต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาความยากจน
18. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน
19. เสริมสร้างหมู่บ้านและชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
20. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์
21. ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมสถาบันการศึกษาทุกระดับ สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กระดับตาบล และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
22. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
23. ส่ งเสริ ม สนับ สนุนการศึกษาในทุกระดับทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย
24. ส่งเสริมพัฒนาการกีฬาเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ เยาวชนในสถานศึกษา
25. ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อการออกกาลังการของประชาชน
26. ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาระดับ
27. การเทิดทูนสถาบันของชาติและส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
28. ส่งเสริมการทางานร่วมกันในทุกภาคฝุายทั้งภาคราชการและภาคเอกชน
29. ส่งเสริมองค์กรตรวจสอบภาคประชาชน
30. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการแบบพหุภาคีและจริยธรรม คุณธรรม
31. ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
32. ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐานครอบคลุมทั้งจังหวัด
33. การจัดทาผังเมืองรวม ระบบคมนาคมและการขนส่ง
34. ส่งเสริมกิจกรรม ก่อเกิดกระบวนการในการจัดทาโครงการกิจกรรมต่างๆ
35. ส่งเสริมการติดตามประเมินผลในรูปแบบงานวิจัย ฯลฯ
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 วิสัยทัศน์
“องค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ” เป็นเมืองน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการที่ดี มีชุมชน เข็มแข็ง ร่วม
แรงร่วมมือจากทุกภาค มีใจรักการกีฬา ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ทุกชีวิตมีการศึกษา รู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรม
ผู้นาแหล่งอาหาร ได้กาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความ
คาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่าง
รอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กาหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้น
ในอนาคต ดังนี้
2.2 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม และการพัฒนาการท่องเที่ยวคู่การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการศึกษา และการกีฬา
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 การน าการเปลี่ ย นแปลงด้ า นการบริ ห ารและบริ ก ารเพื่อ ประโยชน์ ข อง
ประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค
2.3 เป้าประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมประเพณี และวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์และการท่องเที่ยว
2. เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญา และขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
3. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้รวมกลุ่มกันผลิตผลและอาชีพเสริมให้มีการพัฒนาทั้ง
คุณภาพและลดต้นทุนการผลิต
5. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี
6. ส่งเสริมและจัดอบรมเผยแพร่อาชีพและวิชาการต่าง ๆ ให้กับประชาชน
7. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์
8. เพื่อให้ประชาชน เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้รับการศึกษาทุกคน
9. เพื่อให้ประชาชนได้มีสุขภาพ สุขภาพจิต และสติปัญญาที่ดี และมีประสิทธิภาพ
10.ส่งเสริมให้ประชาชนให้ออกกาลังและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง
11. ส่งเสริมให้ประชาชน ผู้นาสมาชิก ข้าราชการ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในทุกเรื่อง และ
เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
12. ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามาตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร การเผยแพร่ข่าวสาร
13. ให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางให้การคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว
14. ให้ประชาชนมีแหล่งน้าที่สะอาดในการอุปโภค บริโภค
2.4 ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของครัวเรือนที่มีรายได้มากกว่ารายจ่าย
2. ร้อยละของคนในครัวเรือนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง และได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในชุมชน/หมู่บ้านของ
ตนเอง
3. ร้อยละของครัวเรือนที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่มีส่วนส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น
4. ร้อยละของครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา
5. ร้อยละของเด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับได้เรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
เพิ่มมากขึ้น
6. ร้อยละของคนในครัวเรือนที่มีการออกกาลังกายเพิ่มมากขึ้น อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆ
ละ30นาที
7. ร้อยละของคนในครัวเรือนที่มีระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือมีหลักประกันสุขภาพ
8. ร้ อ ยละของครั ว เรื อ น ที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการท ากิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ของชุมชน / ท้องถิ่น
2.5 ค่าเป้าหมาย
1. ครัวเรือนที่มีรายได้มากกว่ารายจ่าย มีร้อยละ 50 ของครัวเรือนทั้งหมด
2. คนในครัวเรือนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง และได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในชุมชน/หมู่บ้านของตนเองมี
ร้อยละ80 ของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด
3. ครัวเรือนที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่มีส่วนส่ งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น มีร้อยละ 60
ของครัวเรือนทั้งหมด
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4. ครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา มีร้อยละ 50 ของครัวเรือนทั้งหมด
5. เด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับ ได้เรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ามีร้อยละ
70ของเด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับทั้งหมด
6. คนในครัวเรือนที่มีการออกกาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาที มีร้อยละ
40ของครัวเรือนทั้งหมด
7. คนในครัวเรือนที่มีระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือมีหลักประกันสุขภาพ มีร้อยละ 70
ของคนในครัวเรือนทั้งหมด
8. ครัวเรือนที่มีส่วนร่วมในการทากิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ของชุมชน/ท้องถิ่นมีร้อยละ 60 ของครัวเรือนทั้งหมด
2.6 กลยุทธ์
1. ส่งเสริมกิจกรรมประเพณี และวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์และการท่องเที่ยว
2. ส่งเสริมบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนาการสร้างงาน และพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาพื้นฐานการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม
5. พัฒนาส่งเสริม สนับสนุนสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ และกิจกรรมของผู้ สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์
6. พัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัย การบริการสาธารณสุข การปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ
7. พัฒนาเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
8. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดระเบียบสังคม และการพั ฒนาความร่วมมือ
สร้างความเข็มแข็งชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
9. พัฒนาการส่งเสริม สนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
10. พัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ และสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ
11. พัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการกีฬา และการออกกาลังกาย
12. พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร
13. พัฒนาการยกระดับคุณภาพการให้บริการ และการบริหารด้วยความรวดเร็วและความ
โปร่งใส
14. พัฒนาการก่อสร้าง บารุงรักษา และพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง
15. พั ฒ นาการก่ อ สร้ า ง บ ารุ ง รั ก ษา และพั ฒ นาแหล่ ง น้ าเพื่ อ การอุ ป โภค บริ โ ภค และ
การเกษตร
16. แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง บารุงรักษาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ที่จาเป็นเพื่อ รองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน
4. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
5. ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา สุขภาพอนามัย วัฒนธรรมประเพณี และสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
6. ส่งเสริมการสร้างจิตสานึก การปูองกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่นให้ยั่งยืน
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม และการพัฒนาการท่องเที่ยวคู่การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี :
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
2. แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 :
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองสู่มาตรฐานพัฒนาการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสู่มั่นคงยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
สมดุล
ประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านความมั่นคง
2. แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 :
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
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3. ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถด้านการเกษตร เชื่อมโยงสู่
เกษตรอุตสาหกรรมและพิชยกรรม เพื่อการบริโภคและ
การส่งออก
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม
เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูป และ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อการบริโภคและการส่งออก
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการศึกษา และการกีฬา
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกัน
ทางสังคม
2. แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับ
สากล
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสพัฒนาคุณภาพในการศึกษาทุก
ระดับให้ตรงกับความต้องการของประชาชน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี :
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
2. แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 :
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐ การปูองกันทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมสถาบันของชาติและการนาการเปลี่ยนแปลง
ด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 :
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถด้านเกษตรเชื่อมโยง สู่เกษตร
อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม เพื่อการบริโภคและการ
ส่งออก
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม
เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูป และ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อการบริโภคและการส่งออก
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ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์
ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ
ประเด็นการพิจารณา
๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด
๓.๔ วิสัยทัศน์
๓.๕ กลยุทธ์
๓.๖ เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
๓.๘แผนงาน
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ
รวมคะแนน
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คะแนน
๒๐
๑๕
๖๕
(๑๐)
(๑๐)
(๑๐)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
๑๐๐

คะแนนที่ได้
18
13
57
9
9
9
5
5
4
๔
๔
4
4
88
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1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
รายละเอียดการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ
ประเด็นการพิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
๒๐
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตาบล
(๓)
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะ
ของแหล่งน้า ลักษณะของปุาไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง
เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง
(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง
(๒)
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
และช่วงอายุและจานวนประชากร ฯลฯ
(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข
(๒)
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์
(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพืน้ ฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง
(๒)
การไฟฟูา การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
(๒)
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/
กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้า)
(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
(๒)
ศาสนาประเพณีและงานประจาปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้า ปุาไม้ ภูเขา คุณภาพ
(๒)
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(๘) การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
(๒)
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ.
(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
(๓)
ดาเนินการประชุมประชาคมท้องถิน่ โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วม
ทา ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา
ปรึกษาหารือ แลกเปลีย่ นเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสาหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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คะแนนที่ได้
๒๐
๓

๒
๒
๒
๒

๒
๒
1
2
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1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
ประเด็นการพิจารณา
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
๑๕
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
(๒)
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่องโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand
๔.๐
(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
(๑)
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพั?นา
ท้องถิ่น
(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา
(๒)
สาธารณสุข ความยากจนอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด
เทคโนโยลี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
(๒)
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคมการพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
(๒)
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
(๒)
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดาเนินงานได้แก่ S-Strengit
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ
T-Therat(อุปสรรค)
(๗) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มี
(๒)
การนาเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมุติฐานของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกาหนด
วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา
(๘) สรุปผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
(๑)
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เช่น สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ
(๙) ผลทีไ่ ด้รับจากการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗(๑)
๒๕๖๐ เช่นผลทีไ่ ด้รับ/ผลทีส่ าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหา
อุปสรรคการดาเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐
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คะแนนที่ได้
13
๒

๑
๒
๒
๒
๑

๑

๑

๑
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1.4 ยุทธศาสตร์
ประเด็นการพิจารณา
๓. ยุทธศาสตร์
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
๖๕
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
(๑๐)
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand
๔.๐
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
สอดคล้ อ งและเชื่ อ งโยงกั บ สภาพสั งคม เศรษฐกิ จ สิ่ งแวดล้ อ มของ
(๑๐)
องค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น และยุ ท ธศาสตร์ จั ง หวั ด และเชื่ อ มโยงหลั ก ประชารั ฐ แผน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
Thailand ๔.๐
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
(๑๐)
ราชกาลแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐
๓.๔ วิสัยทัศน์
วิ สั ย ทั ศ น์ ซึ่ ง มี ลั ก ษณะแสดงสถานะที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
(๕)
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศั ก ยภาพที่ เ ป็ น ลั ก ษณะเฉพาะองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
๓.๕ กลยุทธ์
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทาตามอานาจหน้า ที่
(๕)
ขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นที่ จะนาไปสู่ก ารบรรลุวิสั ยทัศน์ หรื อ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดาเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
๓.๖ เปูาประสงค์ของแต่ เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
(๕)
ละประเด็นกลยุทธ์
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน
๓.๗ จุดยืนทาง
ความมุ่ ง มั่ น อั น แน่ ว แน่ ใ นการวางแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ บ รรลุ
(๕)
ยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
(Positioning)
จริง ที่จะนาไปสู่ผลสาเร็จทางยุทธศาสตร์
๓.๘ แผนงาน
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กาหนดจุดมุ่งหมายใน
(๕)
เรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง หรื อ แผนงานที่ เ กิ ด จากเปู า ประสงค์ ตั ว ชี้ วั ด ค่ า
เปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีความชัดเจน นาไปสู่การทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่องโยงดังกล่าว
๓.๙ ความเชื่อมโยงของ ความเชื่ อ มโยงองค์ ร วมที่ น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ที่ เ กิ ด ผลผลิ ต /
(๕)
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุดกลุ่ม
(๕)
หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนาไปสู่การจัดทา
โครงการเพื่ อ พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น อย่ า งถู ก ต้ อ งและ
ครบถ้วน

รวมคะแนน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

๑๐๐

คะแนนที่ได้
57
9

9

9
๕

๕
4
๔
๔

4

๔
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ
ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ
ประเด็นการพิจารณา
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
๕.๒ กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
๕.๓ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
๕.๕ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
๕.๑๑ มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาด
ว่าที่จะได้รับ
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวมคะแนน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

คะแนน
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๖๐
(๕)
(๕)
(๕)

คะแนนที่ได้
๘
๘
๘
๘
๕2
๕
๕
๕

(๕)
(๕)

4
๔

(๕)
(๕)
(๕)

๔
4
4

(๕)
(๕)
(๕)

4
๕
4

(๕)
๑๐๐
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ
ประเด็นการพิจารณา
๑. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา

รายละเอียดหลักเกณฑ์
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ SWOT Analysis/Demand
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม,
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
๒. การประเมินผลการนา ๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
เช่น การวัดจานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่ง
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ
เองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไว้หรือไม่จานวนที่ดาเนินการ
จริงตามที่ได้กาหนดไว้เท่าไร จานวนที่ไม่สามารถดาเนินการได้มี
จ านวนเท่ า ไรสามารถอธิ บ ายได้ ต ามหลั ก ประสิ ท ธิ ภ าพ
(Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ที่ได้กาหนด
ไว้
๒) วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ/สิ่ ง ที่ ก ระทบ (Impact) โครงการที่
ดาเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)
๓. การประเมินผลการนา ๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
นาเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
ต่ า งๆ ที่ ด าเนิ น การในพื้ น ที่ นั้ น ๆ ตรงต่ อ ความต้ อ งการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอานาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึ่งพอใจหรื อไม่ สิ่ งของ วั สดุ ครุ ภัณ ฑ์ การด าเนินการต่างๆ มี
สภาพหรือ ลักษณะถูก ต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้ก ารได้ตาม
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ห รื อ ไ ม่ ซึ่ ง เ ป็ น ไ ป ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนิ น การ รวมถึ ง สามารถเที ย บเคี ย งกั บ ส่ ว นราชการหรื อ
หน่วยงาน
๒) วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ/สิ่ ง ที่ ก ระทบ (Impact) โครงการที่
ดาเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)
๔. แผนงานและ
๑) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
กับยุ ทธศาสตร์ข ององค์ กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น ในมิ ติต่ างๆ จน
น าไปสู่ ก ารจั ด ท าโครงการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น โดยใช้ SWOT
Analysis/Demand
(Demand
Analysis)/Global
Demand/Trend หรื อหลั กการบูรณาการ (Integration) กั บ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีพิ้นที่ติดต่อกัน
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้า) (Local Sufficiency Economy
Plan:LSEP)
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

คะแนนเต็ม
๑๐

คะแนนที่ได้
๘

๑๐

๘

๑๐

๘

๑๐
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ประเด็นการพิจารณา
๕. โครงการพัฒนา
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ
๕.๒ กาหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ
๕.๓ เปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)มีความ
ชัดเจนนาไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง

๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี

๕.๕ เปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

รายละเอียดหลักเกณฑ์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดาเนินการเพื่อให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้ ชื่อ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
มีวัตถุ ประสงค์ชัด เจน (clear objective) โครงการที่ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลั ก การและเหตุ ผ ล วิ ธี ก ารด าเนิ น งานต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
สภาพที่ อ ยากให้ เ กิ ด ขึ้ น ในอนาคตเป็ น ทิ ศ ทางที่ ต้ อ งไปให้ ถึ ง
เปูาหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจานวนเท่าไร กลุ่มเปูาหมายคือ
อะไร มี ผ ลผลิ ต อย่ า งไร กลุ่ ม เปู า หมาย พื้ น ที่ ด าเนิ น งาน และ
ระยะเวลาดาเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทาที่ไหน
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเปูาหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเปูาหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเปูาหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเปูาหมายรอง
โครงการสอดคล้ อ งกั บ (๑) ความมั่ น คง (๒) การสร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน
(๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕)
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖)
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้
เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐
ปี (๔) ยึดเปูาหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการ
นาไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา
(๑) การยกระดั บ ศั ก ยภาพการแข่ งขั น และการหลุ ด พ้ น กั บ ดั ก
รายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
และการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การ
ลดความเลื่อมล้าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่องโยงภูมิภาค
และความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

คะแนนเต็ม
๖๐
(๕)

คะแนนที่ได้
๖๐
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๕
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ประเด็นการพิจารณา
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง

รายละเอียดหลักเกณฑ์
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทาน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสูส่ ินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วน
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
๕.๗ โครงการสอดคล้อง โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
กับยุทธศาสตร์จังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กาเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซึ่งไม่สามารถแยกส่วน
ใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัด
ที่ได้กาหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหา เป็นโครงการที่ดาเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ความยากจนหรือการ
ดาเนินการเองหรือร่วมดาเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ ได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ ลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่
หลักประชารัฐ
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) (LSEP)
๕.๙ งบประมาณมีความ งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงหลักสาคัญ ๕ ประการ
สอดคล้องกับเปูาหมาย
ในการจัดทาโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒)
(ผลผลิตของโครงการ)
ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล
(Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส
(Transparency)
๕.๑๐ มีการประมาณการ การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
วิธีการงบประมาณ
ท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกาหนดราคาและตรวจสอบในเชิง
ประจักษ์มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ากว่าร้อยละห้า
ของการนาไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ เงิน
สะสม หรือ รายจ่ายพัฒนาที่ปรากฎในรูปแบบอื่นๆ
๕.๑๑ มีการกาหนด
มีการกาหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator :
ตัวชี้วัด (KPI) และ
KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
และผลที่คาดว่าจะได้รับ กาหนดความพึงพอใจ การกาหนดร้อยละ การกาหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดทีส่ ิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ)
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คะแนนเต็ม
(๕)

คะแนนที่ได้
๔

(๕)

4

(๕)

4

(๕)

๕

(๕)

๕

(๕)

4
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ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการดาเนินการตามโครงการ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ พัฒนาซึ่งสอดคล้องกั บวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรคานึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการดาเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความสาเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดาเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔)
เป็นเหตุ สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลา
ได้
รวมคะแนน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

คะแนนเต็ม
(๕)

คะแนนที่ได้
4

๑๐๐

85
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3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบสารวจความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ
สรุป ความพึง พอใจต่ อผลการด าเนินงานขององค์ก ารบริห ารส่ วนต าบลเขาพระความพึง พอใจของ
ประชาชนจานวน 100 คน ต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ ประจาปีงบประมาณ
2563 ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
2. อายุ

ชาย
46%
ต่ากว่า 20 ปี 9%
41- 50 ปี
24%

หญิง
54%
20 - 30 ปี 18%
51- 60 ปี
14%

.
31 - 40 ปี 26% .
มากกว่า 60 ปี 7%

.
3. การศึกษา ประถมศึกษา 45%
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 33%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 7% .ปริญญาตรี
12%
สูงกว่าปริญญาตรี
3% .
4. อาชีพ
ราชการ 9%
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 18%
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 27%
รับจ้าง
19%
นักเรียนนักศึกษา
4%
เกษตรกร 23% .
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ
5. ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระในภาพรวม
ความพึงพอใจ
พอใจมาก
1. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน /กิจกรรม
44%
2. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลการดาเนินงาน /กิจกรรม
53%
3. รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดาเนินงาน/กิจกรรม
39%
4. การรายงานผลการดาเนินงาน/กิจกรรมต่อสาธารณะ
39%
5. ความโปร่งใสในการดาเนินงาน และประชาชนสามารถตรวจสอบการ
56%
ดาเนินงาน/กิจกรรม
6. การดาเนินงาน/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 45%
7. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินงาน/กิจกรรม
48%

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

พอใจ
56%
47%
57%
59%
42%

ไม่พอใจ
0%
0%
4%
2%
2%

53%
52%

2%
0%
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6. ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ ตามยุทธศาสตร์
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 การส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมประเพณี วั ฒ นธรรม และการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วคู่ ก ารอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความพึงพอใจ
1. รับฟังความคิดเห็น และนาความคิดเห็นของประชาชนมาดาเนินงาน/
กิจกรรม
2. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลในการดาเนินงาน /กิจกรรม
3. การดาเนินการ/กิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
4. การดาเนินการ/กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
5. ผลการดาเนินงาน /กิจกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น
6. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินงาน/กิจกรรม

พอใจมาก
52%

พอใจ
48%

ไม่พอใจ
0%

59%
40%
41%

41%
59%
47%

0%
1%
2%

44%

46%

0%

45%

55%

0%

พอใจมาก
62%
43%
48%
42%
55%

พอใจ
38%
56%
52%
58%
45%

ไม่พอใจ
0%
1%
0%
0%
0%

ความพึงพอใจ
พอใจมาก
1. ประสิทธิภาพของสถานศึกษาในเขตพื้นที่
38%
2. การดาเนินการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และสนับสนุนการศึกษา 45%
ทุกระดับ
3. การดาเนินการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการกีฬา และออกกาลัง 40%
กาย
4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลในการดาเนินงาน /กิจกรรม
50%
5. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวมในการดาเนินงาน/กิจกรรม
36%
6. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินงาน/กิจกรรม
38%

พอใจ
62%
55%

ไม่พอใจ
0%
0%

60%

0%

50%
64%
62%

0%
0%
0%

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.
2.
3.
4.
5.

ความพึงพอใจ
ประสิทธิภาพในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
การดาเนินงาน/กิจกรรมเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลในการดาเนินงาน /กิจกรรม
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวมในการดาเนินงาน/กิจกรรม
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินงาน/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการศึกษา และการกีฬา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้า 57

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ความพึงพอใจ
พอใจมาก
1. นโยบายการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น
49%
2. ความรู้ความสามารถของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
42%
ตาบล
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของชุมชน
39%
4. บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบ 35%
ได้
5. ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน/กิจกรรม
41%

พอใจ
51%
58%

ไม่พอใจ
0%
0%

60%
64%

1%
1%

59%

0%

พอใจ
57%

ไม่พอใจ
0%

61%
63%

0%
1%

56%
43%

1%
0%

62%

0%

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค
ความพึงพอใจ
พอใจมาก
1. รับฟังความคิดเห็น และนาความคิดเห็นของประชาชนมาดาเนินงาน/
43%
กิจกรรม
2. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลในการดาเนินงาน /กิจกรรม
39%
3. มีความโปร่ง และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ 36%
ดาเนินงาน/กิจกรรม
4. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
43%
5. ผลการดาเนินงาน /กิจกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
47%
ท้องถิ่น
6. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินงาน/กิจกรรม
38%

การวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริห ารส่ว นจังหวัดในภาพรวม อยู่ใน
ระดับพอใจ – พอใจมาก และมีระดับไม่พอใจ ในข้อที่ 3 รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดาเนินงาน/
กิจกรรม ร้อยละ 4 ข้อที่ 4 การรายงานผลการดาเนินงาน/กิจกรรมต่อสาธารณะ ร้อยละ 2 ข้อที่ 5 ความ
โปร่งใสในการดาเนินงาน และประชาชนสามารถตรวจสอบการดาเนินงาน/กิจกรรม ร้อยละ 2 และข้อที่ 6 การ
ดาเนินงาน/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ร้อยละ 2 สรุปว่าประชาชนส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจ มีมากกว่าร้อยละ 50
ความพึงพอใจของประชาชนในแต่ละรายยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการส่งเสริมกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม และการพัฒนาการท่องเที่ยวคู่การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเขาพระมากที่สุด คือหัวข้อที่ 2 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลในการดาเนินงาน /
กิจกรรม ร้อยละ 59 และน้อยที่สุดคือหัวข้อที่ 3 การดาเนินการ/กิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม ร้อย
ละ 40 สรุปความพึงพอใจภาพรวมของยุทธศาสตร์ที่ 1 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 99.50
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาด้านสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริห ารส่วนตาบลเขาพระมาก
ที่สุด คือหัวข้อที่ 1 ประสิทธิภาพในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ร้อยละ 62 และน้อยที่สุดคือหัวข้อที่
4 เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวมในการดาเนินงาน/กิจกรรม ร้อยละ 42 สรุปความพึงพอใจภาพรวมของ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 99.80
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริ มการศึกษา และการกีฬา ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ ผลการ
ดาเนินงานขององค์การบริห ารส่ว นตาบลเขาพระมากที่สุด คือหัว ข้อที่ 4 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลในการดาเนินงาน /กิจกรรม ร้อยละ 50 และน้อยที่สุดคือหัวข้อที่ 5 เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวม
ในการดาเนิ นงาน/กิจ กรรม ร้ อยละ 36 สรุปความพึงพอใจภาพรวมของยุทธศาสตร์ที่ 3 มีค่าเฉลี่ ยร้อยละ
100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการส่งเสริมสถาบันของชาติและการนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและ
บริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเขาพระมากที่สุด คือหัวข้อที่ 1 นโยบายการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ร้อยละ 49 และน้อยที่สุด
คือหัวข้อที่ 4 บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ร้อยละ 35 สรุป
ความพึงพอใจภาพรวมของยุทธศาสตร์ที่ 4 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 99.60
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระมากที่สุด คือหัวข้อที่ 5 ผลการดาเนินงาน /
กิจกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ร้อยละ 47 และน้อยที่สุดคือหัวข้อที่ 3 มีความโปร่ง
และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดาเนินงาน/กิจกรรม ร้อยละ 36 สรุปความพึงพอใจ
ภาพรวมของยุทธศาสตร์ที่ 5 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 99.60
สาหรับการประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาพระโดยภาพรวมอยู ่ใ นระดับ ที ่น ่า พอใจ เมื ่อ เปรีย บเทีย บจากผลการประเมิน ที ่ไ ด้ใ นแต่ล ะ
ยุทธศาสตร์พบว่าทุกยุทธศาสตร์ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจ - พอใจมาก แสดงว่าผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระประสบความสาเร็จ
๕. ข้อเสนอแนะ
จากผลการประเมินความพึงพอใจ คณะกรรมการติดตามแผลประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเขาพระ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๕.๑ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ ควรจะดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งานในทุกยุทธศาสตร์
ให้บรรลุผลสาเร็จให้มากกว่านี้
๕.๒ หากไม่สามารถดาเนิ นการเนื่องจากเหตุผลใดก็ควรจะชี้แจงให้ ประชาชนรับทราบ และต้อง
หาทางแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ เมื่อประชาชนได้เข้าใจและปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้วก็จะทาให้ประชาชนมี
ความพึงพอใจใจต่อองค์การบริหารส่วนตาบลวังโพธิ์ดีขึ้น
๕.๓ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ สามารถนาผลการประเมินความพึงพอใจนี้ไปปรับปรุงการ
ดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งรายละเอียดตามที่ได้แสดงในผลการประเมินความพึงพอใจข้างต้นแล้ว
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4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.1 วิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ ด้วย
หลัก SWOT ANALYSIS
จุดแข็ง (Strengths)
ด้านเศรษฐกิจ
1. องค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ มีพื้นที่ไม่ห่างไกลจากที่ว่าการอาเภอเดิมบางนางบวชจึงทาให้
การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว
2. องค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ มีสภาพพื้นที่เหมาะสมต่อการทาการเกษตร เช่น การทานา ทา
ไร่ ทาสวน หรือเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น
ด้านสังคม
1. องค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ โรงเรียนประถม 2 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่งอยู่ใน
เขตการปกครองจึงนับได้ว่าเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลที่มีความพร้อมทางด้านการศึกษา
2. องค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ มีโรงพยาบาล 1 แห่งอยู่ในเขตการปกครองจึงทาให้ประชาชนมี
สุขภาพพลานามัยทีด่ ี
3. องค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระเป็นท้องถิ่นที่ประชาชนมีส่วนร่วมและสนับสนุนการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
1. พื้นที่ในตาบลเขาพระมีสภาพพื้นดินที่เหมาะสมแก่การทาการเกษตร เช่น การทานา ทาไร่ ทาสวน
เป็นต้น
2. ตาบลเขาพระนับว่าเป็นพื้นที่ที่มีแหล่งน้าอุดมสมบูรณ์ มีแม่น้าลาคลองหลายสายที่ไหลผ่าน เป็น
พื้นที่มีระบบชลประทานไหลผ่านตลอดทั้งปี
ด้านสิ่งแวดล้อม
ตาบลเขาพระมีสภาพสิ่งแวดล้อมที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เหมาะสม สมบูรณ์ทั้ง
แหล่งน้าและปุาไม้เมื่ อทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ก็จะส่งผลให้สิ่งแวดล้อมของตาบลดีขึ้นอย่าง
ยั่งยืน
จุดอ่อน (Weakness)
ด้านเศรษฐกิจ
1. ระบบสาธารณูปโภคในบางพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระยังได้รับความสะดวกไม่
ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ เช่น ระบบประปา ไฟฟูา ถนน เป็นต้น
2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระไม่เพียงพอ เช่น ถนน ไฟฟูา
ประปา เป็นต้น
3. พื้นที่ในตาบลเขาพระส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่มแต่อยู่ริมฝั่งแม่น้าท่าจีน ทาให้เมื่อถึงฤดูฝนเมื่อฝนตกใน
ปริมาณมากจึงต้องประสบปัญหาอุทกภัย ทาให้มีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพการเกษตร
ด้านสังคม
ด้ว ยสภาพสั งคมปั จจุ บั นที่มีการแพร่หลายของปัญหายาเสพติด ส่งผลทาให้ ยังมีส ภาวะยาเสพติด
เกิดขึ้น
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ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
1. พื้นที่ในตาบลเขาพระมีลักษณะเป็นที่ลุ่มแต่อยู่ริมฝั่งแม่น้าเมื่อถึงฤดูฝนและฝนตกในปริมาณมากน้า
เอ่อล้นตลิ่งจึงทาให้ต้องประสบปัญหาอุทกภัย
2. พื้นที่ปุาไม้ของตาบลเขาพระปัจจุบันถูกบุกรุกเพื่อเข้าไปหาผลประโยชน์ไม่ว่าจะในลักษณะการหา
ของปุา เช่น การหาหน่อไม้ในช่วงที่ปิดปุา การล่าสัตว์ เช่น การเผาปุาหากระต่าย ซึ่งส่งผลให้ผลผลิตที่เกิดจาก
ปุาเจริญเติบโตไม่เต็มที่และยังทาให้สภาพอากาศเกิดความแห้งแล้ง ความชื้นลดลง พื้นที่ขาดความอุดมสมบูรณ์
ด้านสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ มีการประกอบอาชีพการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ แต่เนื่องจากปัจจุบัน
โรงงานอุตสาหกรรมมีการเริ่มเข้ามาตั้งในพื้นที่ เช่น โรงสีข้าว โรงงานชาแหละเนื้อ เป็นต้น ซึ่งเมื่อมีโรงงาน
อุตสาหกรรมมากขึ้นจึงทาให้เกิดมลพิษทางอากาศและสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม
โอกาส (Opportunities)
ด้านเศรษฐกิจ
1. องค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระมีคณะผู้บริหารที่ให้ความสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความ
เจริญมากยิ่งขึ้น
2. มีการรวมกลุ่มอาชีพ จึงทาให้มีรายได้หมุนเวียนนอกเหนือจากรายได้ที่มาจากการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรเพียงอย่างเดียว
3. มีเส้นทางการคมนาคมขนส่งที่สะดวกทาให้การกระจายสินค้าสามารถทาได้ อย่างไม่มีปัญหาทั้ง
สินค้าทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
4. องค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ มีพื้นมีพื้นที่ทั้งหมด 25 ตารางกิโลเมตร ซึ่งถือว่าเป็น อบต. ที่มี
พื้นกว้างขวางสามารถรองรับการเข้ามาลงทุนทั้งภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม
ด้านสังคม
ด้วยในอนาคตอันใกล้ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระจะมีสนามกีฬาระดับอาเภอ ที่มีความทันสมัย
และมีความสมบูรณ์ ซึ่งจะทาให้ประชาชนหันมาให้ความสนใจ และเล่นกีฬากันมากขึ้น
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ตาบลเขาพระมีทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นภูเขา ปุาไม้ แม่น้าอีกทั้งยังมีระบบโครงข่ายการคมนาคมทาง
รถยนต์ที่สมบูรณ์ส ามารถเชื่อมโยงติดต่อกับตาบล อาเภอใกล้เคียงและพื้นที่ทุกหมู่บ้านของตาบลได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว
ด้านสิ่งแวดล้อม
1. ภาวะเศรษฐกิจของตาบลดีขึ้น
2. ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้จากการประกอบอาชีพทางด้านอุตสาหกรรม
3. ประชาชนมีรายได้และไม่ต้องอพยพไปทางานต่างถิ่น
อุปสรรค (Threasts)
ด้านเศรษฐกิจ
1. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่า แต่ต้นทุนในการผลิตสูง จึงทาให้เกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนไม่
เพียงพอสาหรับการประกอบอาชีพ แม้จะมีการรับจานาข้าวจากรัฐบาล แต่ด้วยเงื่อนไขที่มีมากทาให้ประชาชน
ไม่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง
2. การประกอบอาชี พ ทางการเกษตรบางฤดู ไ ม่ ส ามารถท าได้ เต็ ม ที่ เนื่ อ งจากประสบปัญ หาภั ย
ธรรมชาติ เช่น น้าท่วม ปัญหาภัยแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร
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ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจากทรัพยากรธรรมชาติที่เปลี่ยนไป เช่น การขาดน้าในการประกอบ
อาชีพการเกษตร การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ ดินมีแร่ธาตุไม่สมบูรณ์ทาให้ผลผลิตไม่ได้คุณภาพ
ด้านสิ่งแวดล้อม
1. เกษตรกรได้รับผลเสียหายจากการระบาดของศัตรูพืช ปศุสัตว์ และประมงรวมทั้งสินค้าทางการ
เกษตร
2. ในบางปีไม่มีน้าเพียงพอที่จะใช้ในการเกษตร
3. ประชาชนที่อยู่ใกล้โรงสี และโรงงานอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม
มลพิษทางอากาศ กลิ่นเน่าเหม็น และแม่น้าลาคลองเน่าเสีย
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเขาพระ นั้ น ได้ ท าการประเมิ น
สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ดาน
1 . ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
กิ จ กรรมประเพณี
วัฒนธรรม และการ
พัฒนาการท่องเที่ยว
คู่ ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

2. การยกระดับ
คุณภาพชีวิต และ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

สถานการณ์ภาพแวดล้อม ขอบขายและปริมาณ พื้นที่เปาหมาย/
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ของปัญหา/
กลุ่มเป้าหมาย
ความต้องการ
๑) ศิลปะ วัฒนธรรม
- ศิลปะ วัฒนธรรม
- ประชาชนในเขต
จารีต ประเพรีและ๓มิ
จารีต ประเพรีและ๓มิ อบต.
ปัญหาท้องถิ่นถูกลืมเลือน ปัญหาท้องถิ่น ถูกลืม
ไปมาก
เลือนไปมาก

๑) มีการระบาดของโรค
อุบัติใหม่ โรคระบาด
โรคติดต่อ

- ด้านสาธารณสุข

- ในเขตอบต.

๒) ประชาชนในพืน้ ที่ปุวย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโน้มที่
เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน
ความดัน
3) เยาวชนและวัยรุน่ ติด
เกมส์ สิ่งลามก บุหรี่ เหล้า - ที่อยู่อาศัย
สาเสพติด และท้องก่อนวัย
อันสมควร
4) ประชาชนในพืน้ ที่บาง
รายมีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง
แข็งแรง

- ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงและผูป้ ุวย

5) ประชาชนบางครัวเรือน - การอุปโภค-บริโภค
บริโภค-บริโภคน้าที่ยังไม่
สะอาดและมีสิ่งเจือปน
เช่น จากน้าฝน น้าทีไ่ ม่ได้
คุณภาพ มีตะกอน

- ประชาชนในเขต
อบต.

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต
- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ในโอกาสต่างๆ เพื่อ
เป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพรีและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ ไม่ถูก
ลืมและคงอยู่สบื ไป
ในพื้นทีไ่ ม่มีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ ดรคระบาด
โรคติดต่อ

- เยาวชนและวัยรุ่น
ในเขตอบต.

- เยาวชนและวัยรุ่น
มีอนาคตที่ดี

- ประชาชนในพื้นที่
ที่ได้รับความเดือน
ร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย

- ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความช่อย
เหลือซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยให้มั่งคง
แข็งแรง
- ประชาชนบริโภค
น้าทีส่ ะอาดถูก
สุขลักษณะ
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ด้าน

สถานการณ์ภาพแวดล้อม ขอบขายและปริมาณ
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ของปัญหา/
ความต้องการ
3. การส่งเสริม
๑) การศึกษาสื่อการเรียน - สังคมในชุมชน
การศึกษา และการกีฬา การสอนยังไม่พอเพียง เด็ก - สังคมในชุมชน
นักเรียนไม่ได้รบั การศึกษา
ต่อในระดับที่สงู กว่าขั้น
พื้นฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา
ครอบครัวยากจน
๒) ประชาชนในพืน้ ที่ไม่
เห็นความสาคัญของการ
ออกกาลังกาย
4. การนาการ
1) ความร่ว มมื อ ของภาค - การมีส่วนร่วมของ
เปลี่ยนแปลงด้าน
ประชาชนในร่วมกิจกรรม ประชาชน
การบริหารและ
ของหน่วยงานภาครัฐ
บริการเพื่อ
ประโยชน์ของ
ประชาชน
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พื้นที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต

- เด็กนักเรียนในเขต - มีสื่อการเรียนการ
อบต.
สอนที่พอเพียง เด็ก
นักเรียนได้รับาร
ศึกษาที่สูงขึ้น มี
งบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน
- ประชาชนในเขต
อบต.
- ประชาชนในเขต
อบต.

- ประชาชนในพื้นที่
สุขภาพแข็งแรง และ
ห่างไกลจากโรค
- สนับสนุน ส่งเสริม
ประชาธิปไตย การมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน
กระบวนการประชา
สังคม
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ดาน

สถานการณ์ภาพแวดล้อม ขอบขายและปริมาณ
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ของปัญหา/
ความต้องการ
5 . ก า ร พั ฒ น า ๑) ขาดแคลนแหล่งน้าใน - แหล่งน้าและ
โครงสร้างพื้นฐาน และ การเกษตรและน้าประปา น้าประปาในการ
ระบบสาธารณูปโภค สาหรับอุปโภค-บริโภคยัง อุปโภค-บริโภค
ไม่พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน
๒) ไฟฟูาส่องสว่างทางและ - ไฟฟูา
ที่สาธารณะยังไม่สามารถ
ดาเนินการครอบคลุมพืน้ ที่
ได้ทั้งหมด

๓) ชุมชนขยายมากขึ้น
- ราง/ท่อระบายน้า
ระบบระบายน้ายังไม่
เพียงพอ เกิดการอุดตัน ส่ง
กลิ่นเหม็นก่อความราคาญ
๔) ประชาชนต้องการ
- เส้นทางคมนาคม
เส้นทางในการสัญจรไปมา
เพิ่มมากขึ้นและอบต.ไม่
สามารถดาเนินการได้
เนื่องจากพื้นที่ยงั ไม่เป็นที่
สาธารณะ จะดาเนินการได้
ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่
สาธารณะ
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พื้นที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต

- ในเขตอบต.

- ประชาชนมีแหล่ง
น้าและมีนาประปา
้
ใช้อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น
- ทางและที่
- ทางและที่
สาธารณะในเขต
สาธารณะมีแสงสว่าง
อบต.
เพียงพอประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมาและ
ปูองกันการเกิด
อาชญากรรมได้
- พื้นที่ในเขตอบต. - มีรางระบายน้า
สามารถระบายน้าได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไม่
ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความราคาญ
- เส้นทางคมนาคมที่ - มีเส้นทางในการ
เป็นสาธารณะและ คมนาคมเพียงพอ
ประชาชนมีความ
และ ประชาชนได้รับ
ต้องการให้
ความสะดวกในการ
ดาเนินการ
สัญจรไปมา
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ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตุและข้อเสนอแนะ
ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ
องค์ก ารบริห ารส่ว นตาบลเขาพระได้จัด ทาแผนพั ฒ นาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และ ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ก่อนนามา
จัดทาโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และนาโครงการมาบรรจุ ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และจากการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้มีการสรุปปัญหาจากการดาเนินงาน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ขาดการวางแผนการโครงการในระยะกลาง และระยะยาว และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ไม่
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในพื้นที่จริง
2. ประชาชนยังขาดความเข้าใจ และความร่วมมือจากประชาชน เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ และสังคม
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากบริบทเดิม
3. ขาดการสอดคล้องต่อเนื่องระหว่างแผนพัฒนาระดับตาบล อาเภอ และจังหวัด
4. มีบางหมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟูาส่องสว่างและบางหมู่บ้านมีไม่เพียงพอ
5. การก่อสร้างถนน และการปรับปรุงถนนเพื่อการเดินทางสัญจร และเพื่อขนส่งพืชผลทางการเกษตร
ยังไม่สามารถดาเนินการได้ครบทุกหมู่บ้าน
6. การขุ ด ลอกคู ค ลอง เพื่ อ เป็ น แหล่ ง น้ าในการอุ ป โภค บริ โ ภค และการเกษตรยั ง ไม่ ส ามารถ
ดาเนินการได้ครบถ้วนทุกโครงการ
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
1. การสารวจ การประสานงาน การเสนอปัญหา รวมถึงการขออนุญาต (สาหรับพื้นที่ที่เป็นส่วนบุคคล
หรือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ควรให้ครอบคลุมทุกประเด็น
2. สร้างสานึกจิตสาธารณะ สร้างความเข้าใจให้ชุมชนเพื่อรับทราบปัญหาของตน และแนวทางแก้ไข
3. ระยะเวลาในการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
4. เห็นควรพิจารณาติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างให้หมู่บ้านอย่างเพียงพอ เพื่อให้การสัญจรไปมาได้สะดวก
และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเสนอแนะให้ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างดังนี้
5. เห็นควรพิจารณาดาเนินการก่อสร้าง และปรับปรุงถนนให้สามารถใช้ในการสัญจร ไปมา และขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร ได้สะดวก และปลอดภัยแก่ประชาชน
6. เห็นควรพิจารณาดาเนินการขุดลอกคูคลอง เพื่อเป็นแหล่งน้าในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
เพื่อให้ประชาชนได้มีแหล่งน้าเพียงพอต่อความต้องการ และทาการเกษตร

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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