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ค าน า 
 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  และ(ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561 ข้อ 17 การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการ
พัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เก่ียวข้องตลอดจนความช่วยเหลือ
ทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในการพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน
มาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

เทศบาลต าบลร่มเมือง  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว จึงขอใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เป็นเครื่องมือการวางแผนพัฒนาเทศบาล     
ต าบลร่มเมือง ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลร่มเมือง เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน          
ชาวต าบลร่มเมืองได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง  และใช้เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
และการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนต่อไป 
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ส่วนที่ 1ส่วนที่ 1  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
    1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน  
         ประวัติหมู่บ้าน 
หมู่ที่  1  บ้านโหละ๊พันหงส์    

ประวัติของหมู่บ้านโหล๊ะพันหงส์  ตามที่ผู้เฒ่าเล่าต่อๆ กันมา แต่ก่อนบ้านนี้เป็นป่าใหญ่ดึกด าบรรพ์      
มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมาย  และมีฝูงช้างมาอาศัยอยู่ในที่แห่งนี้   มีแม่ช้างเชือกหนึ่งที่เป็นใหญ่ในฝูงช้างนั้น  และ
แม่ช้างเชือกนั้นสวยงามมาก คนที่อยู่อาศัยในบริเวณแห่งนี้ได้เรียกช้างเชือกนั้นว่า “ อีพังหงส์ ” ต่อมาช้างพัง
เชือกนั้นได้ล้ม(ตาย) ลงที่ในโหล๊ะริมคลองใหญ่ ต่อมาชาวบ้านเขาตั้งชื่อบ้านแห่งนี้ว่า “ บ้านโหล๊ะพังหงส์ ”  
โหล๊ะ หมายถึง แหล่งที่ตายของช้างในที่ลุ่มริมคลอง  พัง หมายถึง ช้างตัวเมีย หงส์   หมายถึง ความงามของช้าง  
จึงรวมเรียกว่า  บ้านโหล๊ะพังหงส์  ต่อมาคนรุ่นหลัง เขาเรียกเพ้ียนไปจาก“พังหงส์” เป็น“พันหงส์”และ        
เมื่อปี พ.ศ. 2531  ก็มีกรรมการหมู่บ้านได้ปรึกษา  ตกลงใจกัน ได้จัดท ารูปเหมือนช้างพังขึ้นไว้ที่ศาลาอ่าน
หนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้านโหล๊ะพันหงส์ เพ่ือให้เป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านนี้ต่อไปในวันข้างหน้า  ให้เด็กรุ่นหลัง
ได้รู้เรื่องของช้างที่ท าไว้กับปูนว่าเป็นช้างเจ้าของชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ 
 หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งมานานประมาณ 200 ปี และรูปปั้นช้างที่ท าไว้ได้บรรจุกระดูก ของช้างเชือกนั้นไว้ด้วย 
 อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ  หมู่ที่  2   ต าบลนาท่อม    อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ  หมู่ที่  2   ต าบลร่มเมือง    อ าเภอเมือง  จังหวดัพัทลุง 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  หมู่ที่  4 ต าบลท่าแคกับหมู่ที่ 6 ต าบลท่ามิหร า  อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  หมู่ที่  3   ต าบลร่มเมือง  อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
หมู่ที่  2  บ้านบ่อโพธิ์    
 เมื่อประมาณ  2 ศตวรรษ(200 ปี) ที่ผ่านมาชาวบ้านสมัยนั้น เรียกพ้ืนที่บริเวณนี้ว่า“เกาะทวด         
ไชยสุริยวงศ์” ตามความเชื่อเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์  ผู้คนกราบไหว้บูชาบนบานสานกล่าว  จุดบริเวณที่เป็นเกาะ
ไชยสุริยวงศ์เป็นเนินสูง  มีป่าทึบขึ้นเป็นหย่อมๆ รอบๆ เป็นที่นา  ผู้ใหญ่บ้านสมัยนั้น คือ นายช่อ  อินสุวรรณ 
ประมาณปี พ.ศ.  2455  หลังจากนั้นประมาณ 70 ปี จนถึงปี พ.ศ. 2525 มีการเปลี่ยนผู้น าตามยุคสมัย      
จนมาถึงสมัยของผู้ใหญ่บ้าน นายสิน  ช่วยเนียม เป็นผู้น าคนรุ่นใหม่เป็นนักพัฒนา มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ได้เปลี่ยน
ชื่อเป็น“บ้านบ่อโพธิ์”ตามกรมการปกครอง เดิมที่ชาวบ้านเรียก “นาราโพ” และเพ้ียนมาเป็นบ่อโพธิ์จนถึง
ปัจจุบัน 

บ้านบ่อโพธิ์  เดิมเป็นหมู่บ้านที่กันดารมาก  เพราะอยู่ไกลจากตัวเมือง การเดินทางสัญจรไปมาแสน
ยากล าบากเพราะไม่มีถนนสายหลักตัดผ่าน ในปัจจุบันบ้านบ่อโพธิ์มีความเจริญมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทาง 
การคมนาคมสะดวกมากขึ้น ในหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี   ไม่ว่าเรื่อง           
ของการศึกษา ด้านวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุข และด้านความเป็นอยู่ดีขึ้น จึงท าให้หมู่ที่  2  บ้านบ่อโพธิ์      
เป็นหมู่บ้านที่น่าอยู่ถึงปัจจุบัน 
อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ  หมู่ที่   1   ต าบลร่มเมือง   อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 
ทิศใต้  ติดต่อกับ  หมู่ที่   6   ต าบลร่มเมือง   อ าเภอเมือง   จังหวดัพัทลุง 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  หมู่ที่   4   ต าบลท่าแค   อ าเภอเมือง   จังหวัดพัทลุง 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  หมู่ที่   4   ต าบล ร่มเมือง   อ าเภอเมือง   จังหวัดพัทลุง 
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หมู่ที่  3  บ้านหูแร่ 
 บ้านหูแร่ หมู่ที่  3  ต าบลร่มเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง  มีประวัติว่า ณ คุ้งน้ าจุดหนึ่งที่ชายฝั่ง      
มีดินเป็นลูกรังที่แข็งแกร่ง  ลูกรังนี้อยู่ตรงมุมของหมู่บ้านและมุมนั้นชาวบ้านสมัยก่อนเรียกว่า “หู” จึงเสมือนว่า
หมู่บ้านนี้มีมุมหรือหูของหมู่บ้านเรียกว่า “หน้าท่าหรัง”ตามความเข้าใจของชาวบ้านถือว่า “ลูกรัง” หรือ “หรัง” 
เป็นแร่ชนิดหนึ่ง  และเหตุที่จุดบริเวณนี้เป็นหูที่มีแร่  ผู้ที่สัญจรไปมา จึงเรียกว่า“บ้านหูแร่”และเพ้ียนมาเป็นหูแร่
จนถึงทุกวันนี้ 
อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ  หมู่ที่  5   ต าบลนาท่อม อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 
ทิศใต้  ติดต่อกับ  หมู่ที่  4   ต าบลร่มเมือง อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  หมู่ที่  1   ต าบลร่มเมือง อ าเภอเมือง   จังหวัดพัทลุง 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  หมู่ที่  4   ต าบลร่มเมือง อ าเภอเมือง   จังหวัดพัทลุง 
 
หมู่ที่  4  บ้านนาโอ่ 

เมื่อประมาณ 100 ปี ที่ผ่านมาได้มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่ง ได้เข้ามาบุกเบิก หักร้างถางพงเพ่ือปรับสภาพ
พ้ืนที่เพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพ  โดยมีครอบครัว “ นางทองโอ่ ” เป็นครอบครัวแรกที่บุกเบิกเพ่ือใช้เป็นที่นา  
ต่อมาได้มีคนอพยพเข้ามาอาศัยอยู่เพ่ิมมากขึ้น โดยประกอบอาชีพท านาเป็นหลัก  ประชาชนจึงเรียกพ้ืนที ่   
บริเวณนี้ว่า “ ที่นาแม่ทองโอ่ ” ต่อมาชื่อ “ที่นาแม่ทองโอ่” ก็ได้เรียกชื่อเพ้ียนไป และได้เรียกสั้นๆ จนติดปากว่า 
“นาโอ่”จนมาถึงในปัจจุบัน 
อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ  หมู่ที่    3    ต าบลร่มเมือง  อ าเภอเมือง      จังหวัดพัทลุง 
ทิศใต้  ติดต่อกับ  หมู่ที่    6    ต าบลร่มเมือง        อ าเภอเมือง    จังหวัดพัทลุง 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  หมู่ที่    2    ต าบลร่มเมือง        อ าเภอเมือง    จังหวัดพัทลุง 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  หมู่ที่    8    ต าบลร่มเมือง        อ าเภอเมือง    จังหวัดพัทลุง 
 
หมู่ที่  5  บ้านร่มเมือง 

เหตุผลที่เรียกว่า“บ้านร่มเมือง”เมื่อประมาณ 300 ปี ที่ผ่านมา ได้มีต้นไม้ชนิดหนึ่ง คือต้น“ทุเรียน”   
ซึ่งเป็นต้นทุเรียนพ้ืนเมือง  มีกิ่งก้านสาขา ต้นใหญ่โตมีใบปกคลุมเป็นจ านวนมาก  สามารถออกดอกออกผล       
ท าให้คนในหมู่บ้านละแวกนั้น ใช้เป็นที่พักผ่อนและใช้เก็บไม้นั้นเกือบทั้งหมู่บ้าน ซึ่งสมัยนั้นตรงกับ“ ท่านขุน    
ร่มเมืองมัยกิจ ” เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  5 ต าบลร่มเมืองเป็นคนแรก และต่อมาได้รับเกียรติให้เป็นก านัน        
ต าบลร่มเมืองในเวลาถัดมา และได้ตั้งชื่อหมู่ที่ 5 ว่า “บ้านร่มเมือง” จ านวนพ้ืนที่ หมู่ที่ 5 ต าบลร่มเมือง มีพ้ืนที่
จ านวนมากและต่อมาได้แบ่งแยกออกไปเป็นต าบลอ่างทอง ยังคงเหลือพ้ืนที่ หมู่ที่  5 ต าบลร่มเมือง ซึ่งมีพ้ืนที่   
ในปัจจุบันทั้งหมด ประมาณ 1,032 ไร่  ซึ่งพ้ืนที่ทั้งหมดใช้เป็นพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์และเพาะปลูก มีภูมิประเทศติดกับ
สายน้ ากั้นกลางระหว่างหมู่บ้าน ซึ่งเรียกว่า “คลองล า” เป็นสายน้ าที่พ่ีน้องประชาชนได้อาศัยในชีวิตประจ าวัน
ตลอดมา 
อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ    หมู่ที่  6      ต าบลนาท่อม     อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 
ทิศใต้  ติดต่อกับ    หมู่ที่  7 ต าบลร่มเมือง อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ    หมู่ที่  8 ต าบลร่มเมือง อ าเภอเมือง   จังหวัดพัทลุง 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ    หมู่ที่  7 ต าบลอ่างทอง อ าเภอศรีนครินทร์   จังหวัดพัทลุง 
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หมู่ที่  6  บ้านยางยายขลุย 
ค าว่า “มาบยาง” ซึ่งเป็นชื่อของหมู่บ้านนั้น เนื่องจากมีพ้ืนที่ในหมู่บ้านนั้นมีล าธารไหลผ่านและบริเวณ 

ที่ ใกล้ล าธาร จะอุดมสมบูรณ์ ไปด้วยต้นไม้นานาชนิด มีต้นไม้ชนิดที่ โดดเด่นและเห็นอย่างชัดเจนคือ               
ต้นยาง จึงเป็นที่มาของหมู่บ้านมาบยาง และบางครั้งจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า บ้านยางยายขลุย เขียนโดย       
อาจารย์สุชิต  ศรีราชยา  พิมพ์แจกแก่บุคคลที่มางานพิธีแลองค์ของรูปปั้น“ยายขลุย” เมื่อวันที่ 28  กรกฎาคม 
2533  ณ โรงเรียนบ้านยางยายขลุย   ซึ่งเขียนเป็นบทกลอน ดังนี้  
 

 ศรีศรีขอเขียนสาสน์ ตามต าราสาสน์เล่ามา 
เลื่องฤอหลายเพลา  รุ่นปู่ย่าเคยได้ยิน 
ต านานยางยายขลุย  ค้นขุดคุ้ยไม่สูญสิ้น 
ก่อนการมานานนิล  อนุชนควรสนใจ 
ยังมียายกับตา   ครองรักมาผุดผ่องใส 
ถิ่นฐานของท่านไซร้  บ้าน “ ตาลก ”ใช่หกเลย 
ตาลกแอบมีชู้   ยายขลุ่ยรู้เรื่องเปิดเผย 
อย่าอยู่ต่อไปเลย   โอ้อกเอ๋ยจ าจากไกล 
เสียทองสักเท่าหัว  ไม่เท่าผัวมีเมียใหม่ 
ดับห่อช่อพานไว   มุ่งดงยางเดินทางมา 
ปลูกขน าท านากิน  มีอาสินธ์แน่นหนักหนา 
กลางดงมีธารา   กุ้งปูปลามากมายกิน 
“ มาบยาง ” น้ าสดใส  ชื่อปรากฏ จนบัดนี้ 
ยายอยู่สบายดี   สุขสดชื่นทุกคืนวัน 
ตาลกตกพุ่มหม้าย  คิดถึงยายรีบผายผัน 
งอนง้อขอดีพลัน   กลับเคหาเถิดยาใจ 
เมียจ่าอย่าเพิงโกรธ  พ่ีขอโทษโปรดอภัย 
ที่แล้วให้แล้วไป   คิดว่าฝันอันตธาน 
พ่ียังรักน้องอยู่   ไม่เจ้าชู้ขอสาบาน 
ฝ่ายยายตลีตลาน   เฒ่าตาลกตลบแตลง 
ไม่อยากจะคืนดี   ดังวจีถ้อยแถลง 
โลเลรักเสแสร้ง   สิ้นสุดกันวันนี้หนา 
 ตาลกสุดจะคิด  หักห้ามจิตดับโทสา 
โมโหและโกรธา   กระโจนคว้าฉุดครายาย 
ยายขลุยตกใจต่ืน   ฉันไม่ไปร้องวี๊ดว้าย 
ตาลกไม่ไม่วางยาย  ฉุดกระชากลากเดินทาง 
ดั้นด้นลากแนวไพร  ถึงป่าใหญ่ใกล้วัดกลาง 
เห็นยายไม่ขัดขวาง  “ เกาะตาวาง ” จึงวางมือ 
ยายขลุยไม่รีรอ   รีบวิ่งปร๋อรวดเร็วปรี๋อ 
ตาลกครวญครางหือ  กล้วยหลุดมือเข้าปากลิง 
ชาตินี้หมดแล้วหนอ  จะร่วมหอกับยอดหญิง 
อนิจจังสังเวชจริง   ช้ าใจนักรักเป็นหมัน 
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ฝ่ายยายวิ่งยกย่าง  มาถึงทางสองแพรกพลัน 
เหลียวหลังหลัวตาทัน  “ เกาะยายหัน” ชื่อบ้านมี 
ตะวันก็โพล้เพล้   ยาชวนเซตั้งหน้าหนี 
ไม่คิดถึงชีวี   จนเป็นลมล้มลงไป 
“ ยายล้ม”นามหมู่บ้าน  กล่าวเรียกขานชื่อบ้านใหม่ 
ครัน้ฟื้นข้ึนมาไว   จึงเดินทางกลับยางเดิม 
อาศัยป่ายางนี้   ชุ่มชีวีช่วยส่งเสริม 
คนแรกผู้ริเริ่ม   “ ยางยายขลุย ” ตามเล่ามา 
ลูกหลานคิดค านึง  ระลึกถึงทุกเวลา 
จึงปั้นรูปบูชา   ดวงวิญญายายขลุยเอย 
 

ปัจจุบัน จึงมีคนเรียกหมู่ที่  6  ต าบลร่มเมืองว่าบ้านมาบยางและบ้านยางยายขลุย ใครจะเรียกใดก็ไม่ผิด 
เพราะทั้งสองชื่อเรียกหมู่ที่   6  ต าบลร่มเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 
อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ  หมู่ที่  4   ต าบลร่มเมือง  อ าเภอเมือง   จังหวัดพัทลุง 
ทิศใต้  ติดต่อกับ  หมู่ที่  1 กับหมู่ท่ี  7  ต าบลสมหวัง   อ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  หมู่ที่  3  กับหมู่ท่ี  10 ต าบลท่าแค อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  หมู่ที่  7  กับหมู่ท่ี   9  ต าบลร่มเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
 
หมู่ที่  7  บ้านล า 
 “ ล า ”  หมายถึง  หน่วยนับของเรือ 
 “ มาบ” หมายถึง   ทางน้ าไหลเชื่อมระหว่างแหล่งน้ าขนาดใหญ่เข้าด้วยกันมีน้ าไหลผ่านเฉพาะหน้าฝน 
ที่มีน้ าหลาก 

“ หาน ” หมายถึง  แหล่งน้ าขนาดใหญ่  มีน้ าตลอดปี 
“ ท่า ”  หมายถึง ท่าน้ า มีส าหรับให้ยานพาหนะทางน้ า จอดรับส่งบุคคลหรือสิ่งของ 
“ ท่า ” เป็นภาษาท้องถิ่นชาวใต้  หมายถึง พบหรือเจอ บุคคล สัตว์ หรือสิ่งของ  
บ้านล า ในอดีตมีอาณาเขตกว้างขวาง ปัจจุบันพ้ืนที่บางส่วนถูกแยกไปขึ้นกับเขตการปกครองต าบล

อ่างทอง  อ าเภอศรีนครินทร์บางส่วน และเขตการปกครองของหมู่ที่ 9 ต าบลร่มเมืองบางส่วน บ้านล า มีล าคลอง
ไหลผ่าน มีน้ าตลอดปี ในอดีตการคมนาคมไม่สะดวก ประชาชนสัญจรโดยใช้เรือในล าคลอง เพ่ือไปมาหาสู่ซึ่งกัน
และกัน ในสมัยก่อนมีเรื่องเล่ากันว่า ในหานเคียน มีเรือโบราณล าหนึ่งจมอยู่ และภายในเรือมีอ่างบรรจุทองค า   
เล่ากันว่า  มีผู้ช านาญด้านไสยเวทย์ สามารถใช้เวทมนต์เรียกเรือล าดังกล่าว ให้ขึ้นมาปรากฏเหนือน้ า  และใช้ด้าย
สายสิญจน์ผูกล าเรือ  แล้วให้ผู้คนช่วยกันลากจนใกล้จะพ้นขอบเรือจนเห็นเรือทั้งล า ขณะที่ลากจูงอยู่นั้น  มายังท่า
ที่เด็กเล่นน้ าอยู่  เด็กๆ เห็นเรือแปลก ที่มีคนลากจูงเรือล านั้นด้วยเส้นด้ายเส้นเล็กๆ จึงร้องทักขึ้น จึงท าให้เรือขาด
จากด้าย(ขาดจากการควบคุมด้วยเวทย์มนต์)  เรือล าดังกล่าวถอยหลังกลับไปจมอยู่ในหานเคียนตราบเท่าทุกวันนี้  
 ค าว่า “ล า” สันนิษฐานมาจากค าว่า “ท่าเรือหนึ่งล า” ที่เด็กๆ เห็น แล้วร้องทัก ต่อมาเรียกสั้นๆว่า“ท่าล า” 
และเหลือเพียงค าว่า “ล า” ในที่สุด 
 บ้านล า ประกอบด้วยกลุ่มบ้านย่อยๆ  4  กลุ่มบ้าน ประกอบด้วย 

 - กลุ่มบ้านโพธิ์ 
 - กลุ่มบ้านกลาง 
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 - กลุ่มบ้านโคกดันหมี 
  - กลุ่มบ้านมาบยาง 
          อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ  หมู่ที่  5     ต าบลร่มเมือง   อ าเภอเมือง   จังหวัดพัทลุง 
ทิศใต้  ติดต่อกับ  หมู่ที่  9     ต าบลร่มเมือง   อ าเภอเมือง   จังหวัดพัทลุง 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  หมู่ที่  8     ต าบลร่มเมือง   อ าเภอเมือง    จังหวัดพัทลุง 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  หมู่ที่   3    ต าบลอ่างทอง  อ าเภอศรีนครินทร์   จังหวัดพัทลุง 
 
หมู่ที่  8  บ้านป่าตอ 
 บ้านป่าตอ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่หมู่บ้านหนึ่ง  มีอายุนานถึง 200 ปี เหตุที่ชื่อบ้านป่าตอเนื่องจากพ้ืนที่
แห่งนี้สมัยก่อนมีต้นตอมากมายขึ้นอยู่ทั่วไป(ต้นสะตอ ชาวปักษ์ใต้เรียกสั้นๆว่า “ต้นตอ”) เมื่อมีต้นตอมากๆ 
เรียกว่า “ป่าตอ” เลยน ามาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านว่า “ บ้านป่าตอ ”จนถึงปัจจุบัน  
อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ  หมู่ที่  4   ต าบลร่มเมือง  อ าเภอเมือง   จังหวัดพัทลุง 
ทิศใต้  ติดต่อกับ  หมู่ที่  6  กับหมู่ท่ี  7  ต าบลร่มเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  หมู่ที่  4   ต าบลร่มเมือง  อ าเภอเมือง   จังหวัดพัทลุง 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  หมู่ที่  5   ต าบลร่มเมือง  อ าเภอเมือง   จังหวัดพัทลุง 
 
หมู่ที่  9  บ้านนาภู่ 
 บ้านนาภู่  หมู่ที่  9  ต าบลร่มเมือง  เป็นหมู่บ้านที่แยกมาจากหมู่ที่  7  บ้านล า  ต าบลร่มเมือง เมื่อ
เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2538  มีผู้ใหญ่บ้านคนแรก ชื่อ นายปรีชา  เพชรสง ชาวบ้านเรียกติดปากว่า“บ้านนาภู่”  
จากต านานที่เล่าต่อกันมาว่า  มีน้ าพุไหลพุ่งออกมาที่กลางทุ่งนา จากเหตุการณ์ดังกล่าว จึงท าให้ชาวบ้านเรียก  
ทุ่งนาบริเวณนี้ว่า “ทุ่งนาพุ” ต่อมาเรียกเพ้ียนว่า “ทุ่งนาภู่” แต่ชื่อหมู่บ้านตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท้องที่ พ.ศ. 2457  ยังใช้ชื่อเรียกว่า “บ้านล า” 
 บ้านนาภู่  หมู่ที่  9  ต าบลร่มเมือง เป็นพ้ืนที่เหมาะกับการท าการเกษตร มีทั้งที่นา ที่สวน ที่เลี้ยงสัตว์ 
และยังมีแหล่งน้ าที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ านานาชนิด ชาวบ้านอาศัยอยู่ดีมีสุขตลอดมา แม้ในสมัยก่อน     
บ้านล าการเดินทางโดยทางเรือการเดินทางล าบากมาก แต่ด้านขนบธรรมเนียมประเพณีมีการพ่ึงพาอาศัยกัน
อย่างเป็นญาติพ่ีน้อง อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข หลังจากนั้น ในปี พ.ศ.2528 รัฐบาลเล็งเห็นความส าคัญของ
เส้นทางถนนหัวถนนท่านช่วย - ทุ่งนาชี  จึงจัดสรรงบประมาณสร้างสะพานข้ามคลองล าขึ้น ท าให้ประชาชน     
ในหมู่ที่ 9 มีสะพาน ไฟฟ้าใช้ การเดินทางสะดวกขึ้น แต่ในปัจจุบัน มีความเปลี่ยนแปลงไปมาก ผู้น าและ
ประชาชนมีความเข้าใจและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  เพ่ือความเป็นอยู่ของประชาชนและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของคนในหมู่บ้านต่อไป 
อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ  หมู่ที่  7   ต าบลร่มเมือง  อ าเภอเมือง   จังหวัดพัทลุง 
ทิศใต้  ติดต่อกับ  หมู่ที่  5    ต าบลสมหวัง  อ าเภอกงหรา   จังหวัดพัทลุง 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  หมู่ที่  6    ต าบลร่มเมือง  อ าเภอเมือง   จังหวัดพัทลุง 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ถนนสายทุ่งนาชี -ถนนท่านช่วย ต าบลอ่างทอง อ าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 
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ประวัติต าบลร่มเมือง 
 ต าบลร่มเมือง เริ่มมีการก่อตั้งชุมชนเมื่อใดนั้นไม่ปรากฏหลักฐานหรือค าบอกเล่าที่แน่ชัด พบเพียง
หลักฐานการก่อตั้งต าบลตามการปกครองท้องที่ เมื่อปี พ.ศ. 2423 มีขุนไชยสุดวงศ์(ไชยสุริยวงศ์) เป็นก านัน     
คนแรก  ประกอบด้วยชุมชน 6  กลุ่มบ้าน  คือ 
 1. กลุ่มบ้านร่มเมือง 
 2. กลุ่มบ้านหูแร่ 
 3. กลุ่มบ้านคตกรีต 
 4. กลุ่มบ้านทอนมุด 
 5. กลุ่มบ้านโหล๊ะพันหงส์ 
 6. กลุ่มบ้านไชยสุริยวงศ์ 

 ส าหรับชื่อต าบลร่มเมืองนั้น จากค าบอกเล่าของผู้เฒ่าในชุมชนมี  2 นัย  คือ นัยแรก เรียกตามลักษณะ
ความสูงใหญ่ของต้นทุเรียนที่เกิดขึ้นบริเวณหมู่ที่ 5 ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่เรียกว่า “ ร่มเมือง”  ส่วนนัยที่สอง     
เกิดจากการที่มีโจรผู้ก่อการร้ายชุกชุมในเขตชุมชน สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน ในชุมชนเป็นอย่างมาก  
ในลักษณะที่เรียกว่า “ร้อนเมือง”ชาวบ้านจึงเรียกชื่อเพ้ียนเป็นชุมชน “ร่มเมือง” ตามความเชื่อด้านโชคลางและ
ไสยศาสตร์ 
 แต่ส่วนใหญ่เชื่อว่า ค าว่า “ร่มเมือง ” ซึ่งเป็นชื่อของต าบลนั้น มาจากสมญานาม ของทุเรียนต้นใหญ่และ
ให้ผลดกที่สุดในต าบล โดยสืบเนื่องจากเมื่อประมาณกว่าร้อยปีมาแล้ว ณ พื้นที่กลางกลุ่มบ้าน ซึ่งอยู่ในหมู่ที่  5 
ปัจจุบัน  เป็นแหล่งที่หลากหลายด้วยไม้ผลนานาชนิด  ได้แก่  ต้นทุเรียน ลางสาด  เงาะ ฯลฯ  และที่โดดเด่น
ที่สุด คือ มีทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมืองต้นหนึ่ง ที่มีล าต้นโตประมาณ  2 - 3  คนโอบ สูงประมาณ 20 - 25 เมตร      
แผ่กิ่งก้านสาขาออกไปโดยรอบ ข้างละประมาณ 10 - 15  เมตร ปกแผ่ให้ความร่มเย็นเป็นบริเวณกว้างเสมือน
ร่มใหญ่ และที่พิเศษยิ่งไปกว่านั้น แต่ละปีทุเรียนต้นนี้จะมีผลดก  จึงท าหน้าที่เสมือนแม่พันธุ์ที่ดีของทุเรียน       
ในย่านนี้ ประชาชนจึงพากันเรียกขานทุเรียนต้นนี้ว่า “ ไม้ร่มเมือง”หรือ “ แม่ร่มเมือง ” 
 ต่อมาเมื่อมีการประกาศจัดตั้งเป็นต าบล จึงน าค าว่า “ร่มเมือง” มาเป็นชื่อและใช้ชื่ออันเป็นมงคลนี้     
มาเป็นชื่อต าบลจนถึงปัจจุบัน 

ต าบลร่ม เมื อ ง  อ า เภ อ เมื อ งพัท ลุ ง  จั งห วัด พัท ลุ ง  เป็ น ต าบลหนึ่ งของอ า เภ อ เมื อ งพั ทลุ ง                     
ซึ่งกระทรวงมหาดไทย  มีนโยบายที่จะพัฒนาและส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีนโยบาย       
ที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ การกระจายอ านาจการปกครองสู่ท้องถิ่นในระดับพ้ืนฐาน คือ“ต าบล” ซึ่งรูปธรรม      
ที่ชัดเจนในนโยบายดังกล่าว คือ การประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  
2537  ซึ่งมีผลท าให้สภาต าบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล และยกฐานะสภาต าบลที่มีรายได้เข้าหลักเกณฑ์ที่จัดตั้งเป็น
หน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเรียกว่า “องค์การบริหารส่วนต าบล” และต าบลร่มเมือง ก็ได้ยกฐานะเป็น
องค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่  23 กุมภาพันธ์ 2540 มีหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ รวม  9  หมู่บ้าน 
และได้ยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลร่มเมือง  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2552  
 
ที่ตั้ง 

เทศบาลต าบลร่มเมือง อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ได้ตั้งอยู่เลขที่ 82 หมู่ที่  8 ต าบลร่มเมือง 
อ าเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง  ระยะห่างจากศาลากลางจังหวัดพัทลุง  ประมาณ 15 กิโลเมตร  
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อาณาเขต          
มีพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด  16,387.50   ไร่   หรือ  26.22  ตารางกิโลเมตร 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ  ต าบลนาท่อม   อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ  ต าบลสมหวัง อ าเภอกงหรา     จังหวัดพัทลุง 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ต าบลท่าแค    อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ต าบลอ่างทอง อ าเภอศรีนครินทร์   จังหวัดพัทลุง 
   1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 พ้ืนที่ชุมชนเทศบาลต าบลร่มเมือง ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของศูนย์กลางจังหวัดพัทลุง  เขตปกครอง
ของชุมชนมีพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด 16,387.50 ไร่ หรือ 26.22 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 0.00051 ของ
พ้ืนที่จังหวัดพัทลุง(3,424,473 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,140,296ไร่) ชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลร่มเมือง 
อยู่ระหว่างค่าพิกัดท่ี PJ 126322  N -   PJ 142364  N  และ  PJ  089356   E  -   098378   E    
 ชุมชนเทศบาลต าบลร่มเมือง มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบทั้งต าบล พ้ืนที่ส่วนใหญ่จึงเหมาะสมในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยการท าสวนยางพารา ท านาข้าว ปลูกผลไม้ ปลูกผักและการเลี้ยงสัตว์       
   1.3 ลักษณะภูมิอากาศ        

     สภาพภูมิอากาศของจังหวัดพัทลุง  โดยทั่วไปมี  2  ฤดูกาล    คือ 
ฤดูร้อน   เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์  -  เดือนพฤษภาคม  โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย  33.7  องศาเซลเซียส 
ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน -  เดือนกุมภาพันธ์   โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย  23.5  องศาเซลเซียส 
   1.4 ลักษณะของดิน  
     พ้ืนที่ต าบลร่มเมือง ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทราย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ด้วย
แร่ธาตุต่างๆ จึงเหมาะแก่การท าการเกษตร 
   1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
 มีแหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ  
 1.คลองล า ไหลผ่านหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 และหมู่ท่ี 8    
 2.คลองนาโอ่  ไหลผ่าน  หมู่ที่  4  หมู่ที่  3  หมู่ที่  2  และหมู่ที่  1    
 มีแหล่งน้ าธรรมชาติอ่ืน ๆ คือ  

1. มาบยางยายขลุย  ซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อหมู่ที่  4  หมู่ที่  2  และหมู่ที่  6    
2. สระแม่โอ่ อยู่ในเขตพ้ืนที่หมู่ที่ 4 และหมู่ที่  8   
3. ห้วยบ้านเกาะวังกบ  หมู่ที่ 6   
4. หานดอนรุน หมู่ที่ 9      
5. มาบสามขา หมู่ที่  8 
6. วังเคียน หมู่ที่  1 
7. หานเคียน  หมู่ที่  9   

   1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้  
       พ้ืนที่ต าบลร่มเมือง  มีป่าชุมชน จ านวน  2  แห่ง  คือ  
              1. สวนป่านาโอ่ มีเนื้อท่ี ประมาณ  18  ไร่  ไม้ในพ้ืนที่จะมีจ าพวก  ยางนา ไม้สะเดาช้าง(เทียม) 
หลุมพอ ไม้ประดู่  ไม้ยางพาราพ้ืนเมือง  ฯลฯ  
                2. สวนป่าโหล๊ะเคียน มีเนื้อที่ประมาณ  13  ไร่  ต้นไม้มีต้นตะเคียนทองเป็นส่วนใหญ่ ต้นยางนา 
ไม้ข้ีเหล็ก ไม้สะเดาช้าง(เทียม) ฯลฯ  
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             ปัจจุบันป่าไม้ในพื้นที่ เป็นป่าชุมชน มีต้นไม้ลดลงเรื่อย ๆ เนื่องจากการท าลายป่า แต่ยังคงอนุรักษ์ไว้
เพ่ือให้ลูกหลานให้รู้จักป่าในชุมชน   
 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง มีจ านวน  9  หมู่บ้าน 
      หมู่ที่ 1  บ้านโหล๊ะพันหงส์   จ านวน   222    ครัวเรือน 
      หมู่ที่ 2  บ้านบ่อโพธิ์  จ านวน    154   ครัวเรือน 
      หมู่ที่ 3 บ้านหูแร่  จ านวน    79   ครัวเรือน 
      หมู่ที่ 4 บ้านนาโอ่  จ านวน    295   ครัวเรือน 
      หมู่ที่ 5  บ้านร่มเมือง  จ านวน     211  ครัวเรือน 
      หมู่ที่ 6 บ้านยางยายขลุย จ านวน     156  ครัวเรือน 
      หมู่ที่ 7  บ้านล า  จ านวน     215  ครัวเรือน 
      หมู่ที่ ๘  บ้านป่อตอ  จ านวน     180  ครัวเรือน 
      หมู่ที่ 9  บ้านนาภู่   จ านวน     164  ครัวเรือน 

ต าบลร่มเมือง อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ระยะห่างจากศาลากลางจังหวัดพัทลุง ประมาณ        
15 กิโลเมตร  

อาณาเขต          
มีพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด  16,387.50   ไร่   หรือ  26.22  ตารางกิโลเมตร 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ  ต าบลนาท่อม   อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ  ต าบลสมหวัง อ าเภอกงหรา     จังหวัดพัทลุง 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ต าบลท่าแค    อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ต าบลอ่างทอง อ าเภอศรีนครินทร์   จังหวัดพัทลุง  
 2.2 เขตการเลือกตั้ง  มีจ านวน 2  เขต  
      เขตท่ี 1 มีพื้นท่ีรับผิดชอบ  หมู่ที่ 1  หมู่ที่ 2  หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4  และหมู่ที่ 6  
      เขตท่ี 2 มีพื้นท่ีรับผิดชอบ  หมู่ที่ 5  หมู่ที่ 7  หมู่ที่ 8 และหมู่ท่ี ๙  
3. ประชากร 
          3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
จ านวนประชากร 

รวม ชาย หญิง 
1 บ้านโหล๊ะพันหงษ์ 359 381 740 
2 บ้านบ่อโพธิ์ 214 233 447 
3 บ้านหูแร่ 117 121 238 
4 บ้านนาโอ่ 469 482 951 
5 บ้านร่มเมอืง 323 324 647 
6 บ้านยางยายขลุย 224 229 453 
7 บ้านล า 310 335 645 
8 บ้านป่าตอ 261 298 559 
9 บ้านนาภู่ 255 298 553 

รวม 2,532 2,701 5,233 
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4. สภาพทางสังคม 

     4.1 การศึกษา 
 การศึกษาในเขตเทศบาลต าบลร่มเมือง   แบ่งได้ ดังนี้ 
 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน  1  แห่ง คือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโอ่ มีเด็กเล็กจ านวน  57  คน 
ครู  2 คน ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน  1  คน 
 2.โรงเรียนระดับประถมศึกษา   จ านวน  2  โรง   
              2.1 โรงเรียนวัดโอ่     ครู  จ านวน  11  คน  มีเด็กนักเรียน  จ านวน    154   คน    
              2.2 โรงเรียนวัดกลาง  ครู จ านวน   7   คน  มีเด็กนักเรียน  จ านวน    48   คน    
 3. ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยประจ าต าบลร่มเมือง  จ านวน  1  แห่ง   อยู่ในเขตพ้ืนที่ 
หมู่ที่  8  ต าบลร่มเมือง (บริเวณวัดกลาง)  มีครู กศน.  จ านวน  1  คน 
 -  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล จ านวน   1  แห่ง 
     4.2 กีฬา / นันทนาการ 
 เทศบาลต าบลร่มเมือง   จะมีการจัดการแข่งขันกีฬาทุกปี 
  มีสนามฟุตบอล  4  แห่ง   โรงเรียนวัดโอ่  โรงเรียนวัดกลาง  โรงเรียนบ้านยางยายขลุย  และ
เทศบาลต าบลร่มเมือง 
 ลานกีฬา  6  แห่ง  ในเขตพ้ืนที่  หมู่ที่  1 , 2  , 6 , 7  และหมู่ที่  8  
 สนามบาสเกตบอล / วอลเล่ย์บอล    1  แห่ง  (โรงเรียนวัดกลาง) 
 สนามตะกร้อ   6   แห่ง  หมู่ที่  1 ,  4 , 6 , 7  และหมู่ที่  8 
    4.3 สาธารณสุข 
 ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลร่มเมือง มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล   จ านวน   2  แห่ง 
  1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบลบ้านหูแร่ อยู่ในเขตพ้ืนที่หมู่ที่ 3 ต าบลร่มเมือง 
(รับผิดชอบ พื้นที่หมู่ที่ 1 - 4  ต าบลร่มเมือง )      
              2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบลบ้านล า อยู่ในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 9 ต าบลร่มเมือง 
(รับผิดชอบพื้นที่ หมู่ที่ 5 - 9 ต าบลร่มเมือง) 
    มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม. )  สามารถแบ่งแยกได้ดังนี้ 

อสม.  หมู่ที่  1  จ านวน     16 คน 
  อสม.  หมู่ที่  2  จ านวน       9 คน 
  อสม.  หมู่ที่  3  จ านวน       7 คน 
  อสม.  หมู่ที่  4  จ านวน     29 คน 
  อสม.  หมู่ที่  5  จ านวน       9 คน 
  อสม.  หมู่ที่  6  จ านวน     10 คน 
  อสม.  หมู่ที่ 7  จ านวน     10 คน 
  อสม.  หมู่ที่  8  จ านวน       8 คน 
  อสม.  หมู่ที่  9  จ านวน       9 คน 
     4.4 อาชญากรรม 
 ต าบลร่มเมือง อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง  ปัญหาอาชญากรรมมีน้อย สังคมเป็นชนบท ไม่มีการ
แย่งแข่งขัน อาชญากรรมส่วนใหญ่เกิดจากกลุ่มวัยรุ่นทะเลาะกัน การฆ่ากันตายมีน้อยมาก อาชญากรรมที่เกิดข้ึน
เกิดจากปัญหาส่วนตัว ทะเลาะกันมาก่อนเกิดอาชญากรรม ซึ่งมีน้อยมากในต าบลนี้  ปีที่ผ่านมามี   1 ราย 
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 4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
 เทศบาลต าบลร่มเมือง ให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ทั้งในด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   
เบี้ยคนพิการ การช่วยเหลือที่อยู่อาศัย การมอบของใช้ที่จ าเป็นผ่านทางกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลร่มเมือง  
ทุนการศึกษา การของบประมาณจากส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ในการช่วยเหลือประชาชนชาวต าบลร่ม
เมือง  
5.ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
          การคมนาคม  (ทางบก)  มีถนนสายหลัก  4  สาย  คือ 
 สายที่  1  ถนนสายท่าแค -วัดนาโอ่  ยาวประมาณ  3,000  เมตร   ผ่านหมู่ที่  1  ต าบลร่มเมือง 
 สายที่  2  ถนนสายปลวกล้อน - สถานีอนามัยบา้นล า  ยาวประมาณ  7,000  เมตร   ผ่านหมู่ที่  6,7 
และหมู่ท่ี  9  ต าบลร่มเมือง 
 สายที่  3  ถนนสายโคกแย้ม - บ้านล า   ยาวประมาณ  8,000  เมตร     ผ่านหมู่ที่  1 , 3 , 4 , 8   
และหมู่ท่ี  7   ต าบลร่มเมือง 
 สายที่  4  ถนนสายท่านช่วย - ทุ่งนาชี ยาวประมาณ  5,500  เมตร ผ่านหมู่ที่  5, 7 และหมู่ที่  9  
ต าบลร่มเมือง 
 5.2 การสื่อสาร 
  -  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ  จ านวน  20 แห่ง 
  -  โทรศัพท์บ้าน   จ านวน  150 ครัวเรือน 
  -  ที่ท าการไปรษณีย์(ย่อย)  จ านวน    1 แห่ง (อยู่ในเขตพ้ืนที่  หมู่ที่  7) 
  -  ระบบเสียงตามสาย  จ านวน    9 หมู่บ้าน 
  -  ระบบเสียงไร้สายของเทศบาลต าบลร่มเมือง  แม่ข่ายประจ าเทศบาลต าบลร่มเมือง และมีลูก
ข่าย  จ านวน  9 ชุด (ทุกหมู่บ้าน) 
  -  ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน จ านวน    9 หมู่บ้าน       
6.ลักษณะด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 6.1 การเกษตรกรรม 
 เทศบาลต าบลร่มเมือง  มีพ้ืนที่การเกษตรกรรมทั้งหมด จ านวน  13,401 ไร่  พ้ืนที่สวนยางพารา    
10,287.60 ไร่  พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ๆ   คือ  ยางพารา  ข้าว   และไม้ผล  ตามล าดับ 
 6.2 แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
  -  ฝาย     จ านวน   3 แห่ง 
  -  บ่อน้ าตื้นส่วนตัว   จ านวน            540 บ่อ 
  -  ประปาหมู่บ้าน    จ านวน  13 แห่ง 
  -  บ่อบาดาล    จ านวน  20 แห่ง 
  -  ฝายหินทิ้ง    จ านวน   3 แห่ง 

6.3 ข้อมูลสถานพาณิชยกรรมและบริการ 
   -  สถานบริการน้ ามัน   จ านวน   2 แห่ง 
  -  โรงส ี     จ านวน  10 โรง 
  -  อู่ซ่อมรถ    จ านวน  10 แห่ง 
  -  ตลาดนัด    จ านวน   2 แห่ง 
  -  ร้านค้าทั่วไป    จ านวน  40 แห่ง 
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6.4 การปศุสัตว์ 
  การปศุสัตว์ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลร่มเมือง  ส่วนใหญ่จะเลี้ยงกันแบบรายย่อยควบคู่ไปกับ
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมอ่ืน ๆ  ที่มีการรวมกลุ่มเลี้ยงสัตว์    จ านวน   9  กลุ่ม  ดังนี้ 

1. กลุ่มเลี้ยงสุกร    จ านวน  2 กลุ่ม 
2. กลุ่มเลี้ยงแพะ    จ านวน  1 กลุ่ม 
3. กลุ่มเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง    จ านวน  1 กลุ่ม 
4. กลุ่มเลี้ยงวัวพันธุ์พ้ืนเมือง   จ านวน  3 กลุ่ม 
5. กลุ่มเลี้ยงไก่     จ านวน  1 กลุ่ม 
6. กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ    จ านวน  1 กลุ่ม 
7. กลุ่มเลี้ยงกบ     จ านวน  1 กลุ่ม 

6.5 การท่องเทีย่ว 
  ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  มีสถานที่ท่องเที่ยว  จ านวน  5  แห่ง  คือ   

1. สวนป่านาโอ่   ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่หมู่ที่  4    บ้านนาโอ่   
2. สวนป่าโหล๊ะเคียน  ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่หมู่ที่  7  บ้านล า   
3. น้ าตกวังหลุมพอ(หูแร่) กั้นกลางระหว่างหมู่ที่  3  บ้านหูแร่ และหมู่ท่ี  4  บ้านนาโอ่   
4.วัดนาโอ่ ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่หมู่ที่  1  บ้านโหล๊ะพันหงส์  
5.วัดกลาง ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่หมู่ที่  8  บ้านป่าตอ  

6.6 ลักษณะทางด้านสังคม 
  เทศบาลต าบลร่มเมือง   มีการบริหารจัดการโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาของ
ต าบล 
  มวลชนจัดตั้ง 
  1.  ลูกเสือชาวบ้าน  3  รุ่น   จ านวน  450 กลุ่ม 
  2.  กลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลร่มเมือง จ านวน  1 กลุ่ม 
  3.  กลุ่ม อสม.     จ านวน  9 กลุ่ม 
  4.  ชมรมผู้สูงอายุ    จ านวน  2 ชมรม 
  5.  ชมรมคนรักษ์ป่า    จ านวน  1 ชมรม 
  6. ชมรมคนรักษ์น้ า    จ านวน  1 ชมรม 
  7  กลุ่มกองทุนหมุนเวียนปุ๋ย   จ านวน  1 กลุ่ม 
  8  กลุ่มผสมปุ๋ย     จ านวน  1 กลุ่ม 
  9  กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต   จ านวน  9 กลุ่ม 
  10 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยาง   จ านวน  1 กลุ่ม 
 

ศาสนา 
  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   มีวัด  จ านวน  2  แห่ง 
  คือ วัดกลาง  อยู่ในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่  8  ต าบลร่มเมือง 
   วัดนาโอ่  อยู่ในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่  1 ต าบลร่มเมือง 
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  ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม 
เทศบาลต าบลร่มเมือง   ส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น   

โดยมีกิจกรรมที่ส าคัญ   ดังนี้ 
1.งานประเพณีกวนข้าวยาคู  จัดในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 
2.งานประเพณีรดน้ าผู้สูงอายุ  จัดในเดือนเมษายนของทุกปี 
3.งานประเพณีวันสารทเดือนสิบ  จัดในเดือนกันยายนของทุกปี 
4.งานประเพณีแข่งโพน-ลากพระ  จัดในเดือนตุลาคมของทุกปี 
5.งานประเพณีลอยกระทง  จัดในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 

  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  -  ป้อมจุดตรวจ    จ านวน   1  ป้อม    ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่  หมู่ที่  6 
  -  ศูนย์แม่ข่ายวิทยุ จ านวน  2  ศูนย์   ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่  หมู่ที่ 4 ที่ท าการฝ่ายปกครอง และ     
ส านักงานเทศบาลต าบลร่มเมือง  
๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

๗.1 ข้อมูลด้านการเกษตร   
(1)  บ้านโหล๊ะพันหงส์  หมู่ที่ 1  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  1,349 ไร่  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ท านา  ในเขต
ชลประทาน 

   0   ครัวเรือน 
  0   ไร ่   0    กก./ไร่   0    บาท/ไร่   0   บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

  12   ครัวเรือน 
  47  ไร ่   500 กก./ไร ่

     
3,000 บาท/ไร่    5,000  บาท/ไร่ 

2.2) ท าสวน สวน  มังคุด               
. 

     5  ครัวเรือน 
     95     ไร ่    900   กก./ไร ่

    3,000  
บาท/ไร่   90,000 บาท/ไร่ 

สวน  เงาะ     .      27  ครัวเรือน 
      30    ไร ่   1,500 กก./ไร ่

  3,000   
บาท/ไร่  45,000  บาท/ไร่ 

สวน ยางพารา       
. 

 122  ครัวเรือน 
  541   ไร ่   2.50   กก./ไร ่  3,000บาท/ไร่  90   บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่

             บาท/
ไร่             บาท/ไร่ 

2.3) ท าไร่  ไร่อ้อย       ครัวเรือน 
           ไร ่       กก./ไร ่        บาท/ไร่       บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่

             บาท/
ไร่             บาท/ไร่ 

 ไร่มันส าปะหลัง       ครัวเรือน 
          ไร ่      กก./ไร ่        บาท/ไร่        บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ  
 

       ครัวเรือน 
        ไร่         กก./ไร ่       บาท/ไร่      บาท/ไร่ 
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2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรด
ระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่ 

           กก./ไร ่
             บาท/

ไร่             บาท/ไร่ 
 
(๒)  บ้านบ่อโพธิ์ หมู่ที่ 2  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  2,470 ไร่  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา ในเขตชลประทาน    ครัวเรือน 

    ไร่      กก./ไร ่     บาท/ไร่      บาท/ไร่ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

  13  ครัวเรือน 
  42     ไร่   500 กก./ไร ่  3,000 บาท/ไร่   5,000 บาท/ไร่ 

2.2) ท าสวน สวน  มังคุด     .   29  ครัวเรือน 
   23    ไร่     900 กก./ไร ่    3,000   บาท/ไร่ 90,000 บาท/ไร่ 

สวน   เงาะ     .   15  ครัวเรือน 
  16  ไร ่

 
1,500  กก./ไร ่   3,000    บาท/ไร่  45,000 บาท/ไร่ 

สวน ยางพารา                
. 

 145 ครัวเรือน 
 639 ไร่  2.50 กก./ไร ่   3,000 บาท/ไร่    90  บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.3) ท าไร่  ไร่อ้อย       ครัวเรือน 
           ไร ่       กก./ไร ่        บาท/ไร่       บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 ไร่มันส าปะหลัง       ครัวเรือน 
          ไร ่      กก./ไร ่        บาท/ไร่        บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ  
 

       ครัวเรือน 
        ไร่     กก./ไร ่       บาท/ไร่      บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 
 
(3)  บ้านหูแร่  หมู่ที่ 3  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  385 ไร่  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขต

ชลประทาน 
   ครัวเรือน 
   ไร่     กก./ไร ่     บาท/ไร่      บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

  10  ครัวเรือน 
   48       ไร ่     500 กก./ไร่  3,000 บาท/ไร่   5,000 บาท/ไร่ 



18 
 

2.2) ท าสวน สวน  ยางพารา     .   33  ครัวเรือน 
   131    ไร่     2.50 กก./ไร ่    3,000   บาท/ไร่    90 บาท/ไร่ 

สวน   มังคุด     .   21  ครัวเรือน 
   30    ไร่    900  กก./ไร ่   3,000    บาท/ไร่  90,000  บาท/ไร่ 

สวน  เงาะ               
. 

  10  ครัวเรือน 
  13   ไร ่   1,500 กก./ไร ่   3,000  บาท/ไร่  45,000 บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.3) ท าไร่  ไร่อ้อย       ครัวเรือน 
           ไร ่       กก./ไร ่        บาท/ไร่       บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 ไร่มันส าปะหลัง       ครัวเรือน 
          ไร ่      กก./ไร ่        บาท/ไร่        บาท/ไร่ 

   อ่ืนๆ  
 

       ครัวเรือน 
        ไร่     กก./ไร ่       บาท/ไร่      บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 
 

(4)  บ้านนาโอ่  หมู่ที่ 4 
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  2,408 ไร่  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา ในเขตชลประทาน    ครัวเรือน 

    ไร่      กก./ไร ่     บาท/ไร่      บาท/ไร่ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

   22 ครัวเรือน 
    61 ไร ่   500  กก./ไร ่  3,000 บาท/ไร่  5,000 บาท/ไร่ 

2.2) ท าสวน สวน  ยางพารา     .  170 ครัวเรือน 
   1,074 ไร่     2.50 กก./ไร ่    3,000   บาท/ไร่    90 บาท/ไร่ 

สวน   มังคุด     .   87  ครัวเรือน 
   40  ไร ่    900  กก./ไร ่   3,000    บาท/ไร่  90,000 บาท/ไร่ 

สวน  เงาะ               
. 

   39 ครัวเรือน 
    11 ไร ่  1,500 กก./ไร ่   3,000 บาท/ไร่   45,000 บาท/ไร่ 

สวน  มะพร้าว               
. 

  11  ครัวเรือน 
   14   ไร ่   1,200 กก./ไร ่    3,000 บาท/ไร่  24,000 บาท/ไร่ 

2.3) ท าไร่  ไร่อ้อย       ครัวเรือน 
           ไร ่       กก./ไร ่        บาท/ไร่       บาท/ไร่ 
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  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 ไร่มันส าปะหลัง       ครัวเรือน 
          ไร ่      กก./ไร ่        บาท/ไร่        บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ  
 

       ครัวเรือน 
        ไร่     กก./ไร ่       บาท/ไร่         บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 
 

(5)  บ้านร่มเมือง หมู่ที่ 5   
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  1,031 ไร่  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา ในเขตชลประทาน    ครัวเรือน 

    ไร่      กก./ไร ่     บาท/ไร่      บาท/ไร่ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

  5  ครัวเรือน 
   23  ไร ่   500 กก./ไร ่   3,000  บาท/ไร่  5,000 บาท/ไร่ 

2.2) ท าสวน สวน  ยางพารา     .   66  ครัวเรือน 
   335    ไร่     2.50 กก./ไร ่    3,000   บาท/ไร่    90 บาท/ไร่ 

สวน   มังคุด     .   43  ครัวเรือน 
   27  ไร ่    900  กก./ไร ่   3,000    บาท/ไร่  90,000 บาท/ไร่ 

สวน  เงาะ               
. 

   25 ครัวเรือน 
      5  ไร่   1,500 กก./ไร ่  3,000 บาท/ไร่   45,000 บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.3) ท าไร่  ไร่อ้อย       ครัวเรือน 
           ไร ่       กก./ไร ่        บาท/ไร่       บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 ไร่มันส าปะหลัง       ครัวเรือน 
          ไร ่      กก./ไร ่        บาท/ไร่        บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ  
 

       ครัวเรือน 
        ไร่     กก./ไร ่       บาท/ไร่         บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
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(6)  บ้านยางยายขลุย หมู่ที่ 6   
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  2,882  ไร่  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา ในเขตชลประทาน    ครัวเรือน 

    ไร่      กก./ไร ่     บาท/ไร่      บาท/ไร่ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

  60  ครัวเรือน 
 257  ไร ่   500 กก./ไร ่    3,000  บาท/ไร่    5,000  บาท/ไร่ 

2.2) ท าสวน สวน  ยางพารา     .  142 ครัวเรือน 
   964    ไร่     2.50 กก./ไร ่    3,000   บาท/ไร่    9,0 บาท/ไร่ 

สวน   มังคุด     .   31  ครัวเรือน 
   51    ไร่    900  กก./ไร ่   3,000    บาท/ไร่  90,000 บาท/ไร่ 

สวน  เงาะ               
. 

  18  ครัวเรือน 
     7 ไร ่  1,500 กก./ไร ่  3,000 บาท/ไร่ 45,000 บาท/ไร่ 

สวน มะพร้าว               
. 

  7  ครัวเรือน 
   8  ไร ่  1,200 กก./ไร ่     3,000 บาท/ไร่ 24,000 บาท/ไร่ 

2.3) ท าไร่  ไร่อ้อย       ครัวเรือน 
           ไร ่       กก./ไร ่        บาท/ไร่       บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 ไร่มันส าปะหลัง       ครัวเรือน 
          ไร ่      กก./ไร ่        บาท/ไร่        บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ  
 

       ครัวเรือน 
       ไร ่     กก./ไร ่      บาท/ไร่      บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 
(7)  บ้านล า  หมู่ที่ 7   มีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,412 ไร่  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา ในเขตชลประทาน    ครัวเรือน 

    ไร่      กก./ไร ่     บาท/ไร่      บาท/ไร่ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

 15 ครัวเรือน 
    69    ไร่   450 กก./ไร ่   3,000  บาท/ไร่   4,500 บาท/ไร่ 

2.2) ท าสวน สวน  ยางพารา     .   53  ครัวเรือน 
   371    ไร่     2.50 กก./ไร ่    3,000   บาท/ไร่    90  บาท/ไร่ 

สวน   มังคุด     .   62  ครัวเรือน 
   40    ไร่    900  กก./ไร ่   3,000 บาท/ไร่  90,000  บาท/ไร่ 
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สวน  เงาะ               
. 

   43 ครัวเรือน 
    43  ไร ่   1,500 กก./ไร ่    3,000 บาท/ไร่ 45,000 บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.3) ท าไร่  ไร่อ้อย       ครัวเรือน 
           ไร ่       กก./ไร ่        บาท/ไร่       บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 ไร่มันส าปะหลัง       ครัวเรือน 
          ไร ่      กก./ไร ่        บาท/ไร่        บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ  
 

      ครัวเรือน 
        ไร่    กก./ไร ่       บาท/ไร่     บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

(8)  บ้านป่าตอ  หมู่ที่ 8 
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  1,412 ไร่  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา ในเขตชลประทาน    ครัวเรือน 

    ไร่      กก./ไร ่     บาท/ไร่      บาท/ไร่ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

  8   ครัวเรือน 
  14 ไร่   450  กก./ไร ่  3,000  บาท/ไร่   5,000 บาท/ไร่ 

2.2) ท าสวน สวน  ยางพารา     .  76  ครัวเรือน 
   628    ไร่     2.50 กก./ไร ่    3,000   บาท/ไร่    90  บาท/ไร่ 

สวน   มังคุด     .   53  ครัวเรือน 
   40    ไร่    900  กก./ไร ่   3,000 บาท/ไร่  50,000 บาท/ไร่ 

สวน  เงาะ               
. 

   27 ครัวเรือน 
   17 ไร ่  1,500 กก./ไร ่   3,000 บาท/ไร่   45,000 บาท/ไร่ 

สวน  มะพร้าว               
. 

  9  ครัวเรือน 
  3  ไร่  1,200  กก./ไร ่   3,000 บาท/ไร่   24,000 บาท/ไร่ 

2.3) ท าไร่  ไร่อ้อย       ครัวเรือน 
           ไร ่       กก./ไร ่        บาท/ไร่       บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครวัเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 ไร่มันส าปะหลัง       ครัวเรือน 
          ไร ่      กก./ไร ่        บาท/ไร่        บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ  
 

       ครัวเรือน 
        ไร่           กก./ไร ่            บาท/ไร่           บาท/ไร่ 
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2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 
(9)  บ้านนาภู่  หมู่ที่ 9 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด  3,029 ไร่  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา ในเขตชลประทาน    ครัวเรือน 

    ไร่      กก./ไร ่     บาท/ไร่      บาท/ไร่ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

  40  ครัวเรือน 
  120 ไร ่   500  กก./ไร ่  3,500  บาท/ไร่   5,000 บาท/ไร่ 

2.2) ท าสวน สวน  ยางพารา     .  75  ครัวเรือน 
   500    ไร่     2.50 กก./ไร ่    3,000   บาท/ไร่    90  บาท/ไร่ 

สวน   มังคุด     .   15  ครัวเรือน 
   20    ไร่    300  กก./ไร ่   3,000 บาท/ไร่  45,000 บาท/ไร่ 

สวน  เงาะ               
. 

   36 ครัวเรือน 
   40 ไร ่  500 กก./ไร ่   3,000 บาท/ไร่   15,000 บาท/ไร่ 

สวน  ลองกอง               
. 

  20  ครัวเรือน 
  90  ไร ่  400 กก./ไร ่   3,000 บาท/ไร่   10,000 บาท/ไร่ 

2.3) ท าไร่  ไร่อ้อย       ครัวเรือน 
           ไร ่       กก./ไร ่        บาท/ไร่       บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 ไร่มันส าปะหลัง       ครัวเรือน 
          ไร ่      กก./ไร ่        บาท/ไร่        บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ  
 

       ครัวเรือน 
        ไร่           กก./ไร ่            บาท/ไร่           บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
ถั่วลิสง                   
. 

  40  ครัวเรือน    
55  ไร่ 

250  กก./ไร ่ 2,000  บาท/ไร่  10,000 บาท/ไร่ 
 
๗.2 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

(๑)  บ้านโหล๊ะพันหงส์  หมู่ที่ 1 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท า
การเกษตร 

ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีท่ีผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ าฝน   117  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า ล าดับ ความเพียงพอของน้ าเพื่อ การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 
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ทางการเกษตร ความส าคัญ การเกษตร 
ตลอดท้ังปี 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร       
 3. คลอง 1     20 
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรด
ระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย 2     10 
 4. สระ       
 5. คลอง
ชลประทาน 

      

 6. อื่นๆ(โปรด
ระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
(2)  บ้านบ่อโพธิ์ หมู่ที่ 2  

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท า
การเกษตร 

ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีท่ีผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ าฝน   117  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อ
การเกษตร 
ตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
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3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร 2     20 
 3. คลอง 1     20 
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรด
ระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลอง
ชลประทาน 

      

 6. อื่นๆ(โปรด
ระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
 
(3)  บ้านหูแร่  หมู่ที่ 3 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท า
การเกษตร 

ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีท่ีผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ าฝน   117  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อ
การเกษตร 
ตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทัว่ถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร       
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 3. คลอง 1     20 
4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรด
ระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลอง
ชลประทาน 

      

 6. อื่นๆ(โปรด
ระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

(4)  บ้านนาโอ่ หมู่ที่ 4   

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท า
การเกษตร 

ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีท่ีผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ าฝน   117  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อ
การเกษตร 
ตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร       
 3. คลอง 1     20 
4. หนองน้ า/บึง 3     10 
 5. น้ าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรด
ระบุ) 
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6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 
3.3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
 4. สระ 2     10 
 5. คลอง
ชลประทาน 

      

 6. อื่นๆ(โปรด
ระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

(5)  บ้านร่มเมือง  หมู่ที่ 5   

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท า
การเกษตร 

ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีท่ีผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ าฝน   117  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อ
การเกษตร 
ตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร       
 3. คลอง 1     20 
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรด
ระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
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 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
 4. สระ 2     10 
 5. คลอง
ชลประทาน 

      

 6. อื่นๆ(โปรด
ระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
(6)  บ้านยางยายขลุย หมู่ที่ 6   

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท า
การเกษตร 

ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีท่ีผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ าฝน   117  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อ
การเกษตร 
ตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร       
3. คลอง       
4. หนองน้ า/บึง 2     10 
 5. น้ าตก       
 6.อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลอง
ชลประทาน 

1     10 
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 6.อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
(7)  บ้านล า  หมู่ที่ 7   

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท า
การเกษตร 

ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีท่ีผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ าฝน   117  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อ
การเกษตร 
ตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร       
 3. คลอง 1     20 
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรด
ระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลอง
ชลประทาน 

      

 6.อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 
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(8)  บ้านป่าตอ  หมู่ที่ 8   

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท า
การเกษตร 

ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีท่ีผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ าฝน   117  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อ
การเกษตร 
ตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร       
 3. คลอง 1     70 
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรด
ระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลอง
ชลประทาน 

      

 6. อื่นๆ(โปรด
ระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 
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(9)  บ้านนาภู่  หมู่ที่ 9   

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท า
การเกษตร 

ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีท่ีผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ าฝน   117  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อ
การเกษตร 
ตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร       
 3. คลอง 1     20 
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรด
ระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลอง
ชลประทาน 

      

 6. อื่นๆ(โปรด
ระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 
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๗.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
(๑)  บ้านโหล๊ะพันหงส์  

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตืน้สาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

      95 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)      5 
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
 

(2)  บ้านบ่อโพธิ์   

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

     100 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 
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(3)  บ้านหูแร่   

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

     100 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
 
(4)  บ้านนาโอ่   

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

     100 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ      30 
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 
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(5)  บ้านร่มเมือง   

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

     100 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ      20 
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
 
(6)  บ้านยางยายขลุย   

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

     100 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ      20 
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 
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(7)  บ้านล า   

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

     100 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ      20 
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
(8)  บ้านป่าตอ   

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

     100 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ      20 
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
(9)  บ้านนาภู่   

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

     100 



35 
 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ      20 
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 
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ส่วนที่ 2ส่วนที่ 2  
 
 
 

1.  สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ  และการเบิกจ่ายงบประมาณ 
    ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 - 2562 

1.1 สรุปสถานการณ์พัฒนา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 ตามที่เทศบาลต าบลร่มเมือง ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)

และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขึ้นมา เพ่ือใช้ในการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมี
ลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความ
ต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาห้าปี โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  โดย
เทศบาลได้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) และใช้เป็นกรอบการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  โครงการที่ขอให้หน่วยงานอ่ืนมาด าเนินงานให้  รวมทั้งวางแนวทาง
ให้มีการปฏิบัติบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ทั้งนี้ เทศบาลได้ด าเนินการตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว ตามแผนพัฒนา
ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้       

ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ ปี 2561 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่ 
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1.การพัฒนาด้านประชาชนอยู่ดีมีสุข 91 10 
2.การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 137 34 
3.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

47 7 

4.การพัฒนาด้านส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 34 7 
รวม 309 58 

การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2561 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1.การพัฒนาด้านประชาชนอยู่
ดีมีสุข 

2,041,000 33.34 100,000 100 2,141,000 34.41 

2.การพัฒนาด้านการพัฒนาคน
และสังคมที่มีคุณภาพ 

3,145,036 51.37 - - 3,145,036 50.55 

3.การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

272,154 4.45 - - 272,154 4.37 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 



37 
 

4.การพัฒนาด้านส่งเสริมการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

664,000 10.85 - - 664,000 10.67 

รวม 6,122,190 100 100,000 100 6,222,190 100 

ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ ปี 2562 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่ 
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1.การพัฒนาด้านประชาชนอยู่ดีมีสุข 97 11 
2.การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 168 41 
3.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

56 9 

4.การพัฒนาด้านส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 47 16 
รวม 368 77 

 

การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2562 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1.การพัฒนาด้านประชาชนอยู่
ดีมีสุข 

1,816,000 27.25 3,298,000 100 5,114,000 51.33 

2.การพัฒนาด้านการพัฒนาคน
และสังคมที่มีคุณภาพ 

3,231,471 48.49 - - 3,231,471 32.44 

3.การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

223,400 3.35 - - 223,400 2.24 

4.การพัฒนาด้านส่งเสริมการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

1,393,300 20.91 - - 1,393,300 13.99 

รวม 6,664,171 100 8,908,836 100 9,962,171 100 
 

1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ตามที่เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาล

ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดท า
แผนพัฒนานั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29   และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13  โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการ
ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
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รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

 ซึ่งแผนพัฒนาของเทศบาลสามารถน าไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ดังนี้   
(๑)  เชิงปริมาณ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)    
โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน   309  โครงการ 
    สามารถด าเนินการได้     จ านวน    58  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ 18.77 
เทศบาลสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์น้อยกว่าร้อยละ 50 ของแผนและสามารถ

ด าเนินการได้ในอัตราที่เพ่ิมข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา   
  
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน   368 โครงการ 
    สามารถด าเนินการได้     จ านวน    77 โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ 20.92  
เทศบาลไม่สามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์น้อยกว่าร้อยละ 50  ที่เพ่ิมขึ้นไปของแผน

สามารถด าเนินการได้ในอัตราที่เพ่ิมข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   

 (๒)  เชิงคุณภาพ  
 เทศบาลได้ด าเนินการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดต่อประชาชนโดยได้มีการ

ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาล
ในภาพรวม  ซึ่งเทศบาลได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจสรุปได้ดังนี้ 

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล

ต าบลร่มเมือง ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็น
การพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในระดับพอใจมากคิดเป็นร้อยละ  
74.14  เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อย  
ซึ่งประเมินได้ว่าควรจะมีบริหารจัดการด าเนินงานให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจมากกว่านี้  ความพึงพอใจน่าจะ
อยู่ที่ร้อยละ  ๘๐  

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 
ภาพรวมผู้มาใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 87.40 โดยด้านเจ้าหน้าที่           

ผู้ให้บริการ ร้อยละ 92.10 รองลงมาคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ 86.40 และด้านขั้นตอนการ
ให้บริการ ร้อยละ 84.30 ตามล าดับ ส าหรับผลการพิจารณาเป็นงานปรากฏว่า ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
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สังคม  89.50 งานด้านการศึกษา ร้อยละ 87.30 รองลงมาคือ งานด้านรายได้หรือภาษี ร้อยละ 86.80 และ
งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 85.40 ตามล าดับ 

     
๒. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61-2562 

๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
 ตามที่เทศบาลได้ด าเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖2  เพ่ือแก้ไขปัญหา

ให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพ่ือให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น  ซึ่งผล
จากการด าเนินงานของเทศบาลนั้น  ผลที่ได้รับมี ดังนี้   

๑.  ประชาชนมีน้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน 
๒.  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
๓.  ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
๔.  เกิดอาชญากรรมในพ้ืนที่ลดลง   
5. ผู้เสพยาเสพติดในพ้ืนที่ลดจ านวนลง 
๖.  เด็กเล็กได้รับการศึกษาทุกคน 
๗.  ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือทุกคน 
8. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยที่ม่ันคงแข็งแรง 
9. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณะภัย 
10. อุบัติเหตุทางถนนลดลง 
๑1. ขยะในชุมชนมีวิธีการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง  
๑2. มีการบริหารจัดการขยะอันตราย 
13. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข 
๑4. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัย 
๑5. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ ของเทศบาล 

    
๒.๒ ผลกระทบ 
 ในการด าเนินงานของเทศบาลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 - 2562 สามารถด าเนินการได้

ตามที่ประชาชนต้องการในระดับหนึ่ง  ซึ่งการด าเนินงานนั้นก็สามารถส่งผลผลกระทบต่อหมู่บ้านในเขตเทศบาล  
ดังนี้ 

 ๑. การก่อสร้างถนนเพ่ิมขึ้นในเขตเทศบาล  ท าให้การระบายน้ าได้ช้า บางพ้ืนที่กีดขวางทางน้ า
เกิดน้ าท่วมขังในบางพ้ืนที่  เทศบาลต้องพิจารณาการสร้างถนนต้องมีทางระบายน้ า  และไม่ปิดกั้นทางระบายน้ า
เพ่ือป้องกันน้ าท่วมในพ้ืนที ่

 ๒. การก่อสร้างทางระบายน้ าในหมู่บ้านสามารถระบายน้ าได้  แต่ต้องมีที่รองรับน้ าขนาดใหญ่
ป้องกันน้ าท่วมขัง และไม่ส่งผลกระทบในพ้ืนที่ท าการเกษตร และห้ามท้ิงขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงทางระบายน้ า  
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๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  
    ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖2 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
ปัญหา 

๑)  ประชาชนมีความต้องการก่อสร้างถนนจ านวนมาก  ต้องจัดล าดับความส าคัญ 
๒)  ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ของเทศบาลที่สามารถด าเนินการได้ 

อุปสรรค 
๑)  เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาของประชาชนทุกกลุ่ม   
๒)  เทศบาลด าเนินการได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่     

 แนวทางการแก้ไข  
๑)  การด าเนินงานของเทศบาลควรจะจัดล าดับให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
2)  การพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ให้เน้นพ้ืนที่ที่ประชาชนเดือดร้อนก่อนและต้อง

ด าเนินการเร่งด่วน  

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
  ปัญหา 

๑) การก่อสร้างถนนบางพ้ืนที่เจ้าของที่ดินไม่ยินยอมให้ที่ดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างถนน จึงไม่
สามารถก่อสร้างถนนในตลอดสายได้ 

๒) เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย เพราะงบประมาณที่ได้รับไม่พอกับรายจ่าย  
  อุปสรรค 

เทศบาลตั้งงบประมาณบางรายการไม่เพียงพอ และบางรายการต้องตั้งรายการใหม่ ท าให้
ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ ไม่ได้ครบทุกรายการ    

 แนวทางการแก้ไข   
๑ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับในปีที่ผ่านมา 
๒) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ในรายการ

ที่จ าเป็นก่อนหลังปีงบประมาณนั้น เพราะไม่สามารถก าหนดงบประมาณที่จะได้รับจัดสรรในแต่ละปีได้  
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ส่วนที่ ส่วนที่ ๓๓  

 
 
 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  โดย
มุ่งเน้นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของ
ประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ    
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐  -๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๑. ความเป็นมา 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้
ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการ
ปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ๒ 
คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดท าร่าง
แผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ 
รวมถึงได้พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการ
ยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 

ในการด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์
ชาติเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน  ก่อนที่จะน าเสนอ
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการ
บริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้น าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและ
แผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 
๒. สาระส าคัญ 
     ๒.๑ สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ  โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้าน
ต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากล าบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้าง
เศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพาอุตสาหกรรม
และการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆ  ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้น
ตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว่าง
สังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาค
ชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพสาหรับ
ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็
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นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ 
ต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการ
แข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรง
ขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ท าให้เกิดภัยคุกคามและ
ความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการ
ร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่ง
ล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการด ารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการ
แผ่นดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ท าให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล  ในขณะที่โอกาสทาง
เศรษฐกิจขยายเพ่ิมขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่
สามารถลดลงก็จะยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น  
ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยส าคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่
เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและ
รวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการ
รวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลก
เคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ  ๑๐ ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี  ๒๕๕๑ – 
๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ท าให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ  เพ่ิมสูงขึ้นและ
กลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยายปริมาณ
เงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่ 
รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ  นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลก
เพ่ิมขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่
ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ ากว่าเฉลี่ย
ร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่
ประเทศต่างๆ ขยายก าลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น 
ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้านี้ จะท าให้ขนาดของตลาดในประเทศ
ขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่ง
ปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็ก าลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของ
สหรัฐฯ เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้น าโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นใน
เอเชียและยุโรปนั้น น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะ
ผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและ
พหุภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ  ส าหรับการเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่  รวมทั้งเกิด
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การเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุน
ด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการ
พัฒนาและน าเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนส าคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้ง
น้ ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนใน
รูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้
เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่าย
งบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่ส าคัญ 
ส าหรับ ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรง
มากขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมาก
ขึ้น ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง  ตามมาด้วยการมี
ข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้
เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช้
ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 

ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น  ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบันท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ  โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปาน
กลางมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ 
และล่าสุดในปี ๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและ
บริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถ
แข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง  อาทิ กลุ่มยานยนต์ 
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ 
ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน 
อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็น
ร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการ
สาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มี
ความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องทางในการ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความ
ร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้
ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการ
ที่ดีอันได้แก่ การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการ
กากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะ
การคลังมีความม่ันคงมากข้ึน และฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย 
กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถ
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คุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด 
และสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
จุดอ่อนส าคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ า
และการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง  ผลิต
ภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า ต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็นแรง
ขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่า
เศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตร
และบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย 
การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย ส าหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการ
ภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ  การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความต่อเนื่อง
ประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ รวมทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า 
การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมี
ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อื่นและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ า
และความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ  ได้แก่ 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่
ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วย่อม
ส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจากัดด้าน
ทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่
ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคี สมานฉันท์ใน
สังคม ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ท าให้เกิดความเป็นธรรมและ
ลดความเหลื่อมล้ า และที่ส าคัญเงื่อนไขจาเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดี 

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว  จะ
ส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์
เข้มข้นขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้
เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศ
ต่างๆ เร่งผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจากัด
ที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมขึ้น กฎเกณฑ์และ
กฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ  สิทธิมนุษยชน และ
กฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการ
บริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิง
โครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่
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ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจาก
นี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้น
ได ้คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรม
ลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการ
พัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้ งทางเศรษฐกิจและสังคม
ภายในประเทศทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้ง
โอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและ
รับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้าน
ขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลง
เหล่านั้น โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว  สามารถรับมือกับความเสี่ยงและ
ภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนใน
ชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการท างาน และการเรียนรู้ ซึ่งจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการด าเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจัดล าดับ
ความส าคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ  ซึ่งการด าเนินการ
ดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศและกรอบการท างานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทย
มีความมั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้
การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะน าไปสู่
การก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทย
ที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทาง
ที่สอดคล้องกัน การดาเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศที่เป็นภาพ
เดียวกัน 

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบาย
พรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ท าให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง  
ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว  และเพ่ือเป็นการก าหนดให้ฝ่ายบริหารมี
ความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจา
เป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็น
ระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่น
ปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้  และสามารถอาศัยโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้  จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของ
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ประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ  
ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้
สามารถนาไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศ
ไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความ
เหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและ
บริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก  สามารถด ารง
รักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุข
อย่างถ้วนหน้ากันสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติกาลังด าเนินการยกร่าง
อยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้ง
นโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่ง
ด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ
เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน  ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๒.๒ วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์
ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจ
รัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจาก
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคม
และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุข
ของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร
ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมี
เกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
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๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น  จ าเป็น

จะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาค
ส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอด
แนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ  และสร้างความเข้าใจถึง
อนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือ
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คติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่ม
ประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ
ที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) 
ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  (๕) 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ  (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและ
ช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่
มีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง  ขจัดคอร์รัปชั่น 
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน  ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ  และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ

พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความ
มั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการ
พัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการ
บริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค  และเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ  
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาด
และปลอดภัยของโลก 
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- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ 
สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบัน
ที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและ
ยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง 
และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ  เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กร
ระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค ์
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ

บ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่ง

กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
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๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือ

เร่งอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมี
ความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  
และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้

หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงาน

ต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ 
แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์
ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมี
เอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ 
คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี ้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
จะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ  
เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

๒.๕ ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนดเป้าหมาย

และภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอด
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และ
มีการก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้าน
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การจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
อย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมี
ระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดท ายุทธศาสตร์        
การน าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ  สามารถ
ก าหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล  มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุด
ลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  ได้ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒  เอาไว้แล้ว 

ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) ของเทศบาลต าบลร่มเมือง     
มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  เทศบาล จึงได้น าทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ของเทศบาล  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  
๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 

ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะ
ยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถ
ในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ       
ฉบับที ่๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ   
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๒. สถานะของประเทศ 
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 

๒.๑.๑ สามปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะท่ีผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) 
จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ 
มาอยู่ที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท าาให้ประเทศไทยได้
ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปี       
ที่ผ่านมา การขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอ
จากร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับที่จะท า
ให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร  โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่ง     
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มาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์   
มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ 
เป็นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตรา
การขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี  ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ ากว่า
สิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการ
แข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการ   
มากขึ้น (สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ 
เป็นร้อยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐม ภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติ
มาเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของ
บริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลาง   
ขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพ
การผลิตสูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลัง
แรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า  ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของ
ปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่าง
ประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ  ๙.๗ ต่อปีในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาดพลัง
ในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการ
ผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม
ในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา 
และยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการ
พัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของ 
ผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรก
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิต
ของปัจจัยแรงงาน 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการ
แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหาร
จัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี 
๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของ
เศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกัน
อย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ านวยต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น  
โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ 
ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้ม
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เพ่ิมขึ้นจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้
มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก  เนื่องจาก
ต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลาง
ระหว่างประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและ
ความสามารถในการแข่งขันท างนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  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 ประเทศชั้นน า ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจ
ประจ้าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕  ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับ
การจัดให้อยู่ในอนัดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศท่ัวโลก  

๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ
ได้รับการยกระดับดีขึ้นจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และ
เชื่อมโยงให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มี
รายได้สูง โดยในปี ๒๕๕๗ อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่  ๔๗ และด้าน
เทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามล าดับในปี 
๒๕๕๑ และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ 
GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการ
วิจัยและพัฒนาเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ 
๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา 
ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี 
๒๕๕๕ ตามล าดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการ
ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้าน
การวิจัยและพัฒนามีจ้านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วน
ใหญ่จะอยู่ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ  ด้าน ประกอบด้วย
รูปแบบการขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้ าและทางเรือได้ตามเป้าหมายและยังขาดการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายังกระจุก
ในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุก
ตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคง
เผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ ากัด ยังไม่สามารถ 
พัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ ากัดต่อการท าธุรกิจใหม่และการ
ประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อ
ความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกิจ
ต่างประเทศ เป็นต้น 
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๒.๒ ด้านสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปจัจัยหลักๆ ได้แก่ 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการ

ตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗-๒๕๐๘ 
เป็น ๑.๖๒ คน ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  

(๒) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจเนอ
เรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป 
ก าลังแรงงานของไทยมีจ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ 
และร้อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี 
๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และก าลัง
แรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย 
ซึ่งมีจ านวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับการมี
ครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ  ผู้สูงอายุมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นจาก ๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การ
เพ่ิมข้ึนของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วม
ในก าลังแรงงานเพิ่มขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ 
๗๘.๕ ของรายได้ท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร  

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมี
หลากหลายรูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี 
๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมาก
ที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัวเสี่ยง
ต่อการล่มสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม 
โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง 
๗๘.๒ ปี แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม 
คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพ่ิมข้ึน
อย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า 
สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่า
ร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ 
พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการกระจาย
รายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความ
ยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดี
ขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ 
เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุด
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แตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของ
รายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจาก
โครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ  ในสังคมไม่
ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(๑) ความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่ใน

กลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครอง
ที่ดินมากที่สุด     มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อย
ที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่า
ของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร  ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่าง
ภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มี
ฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะ
ความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ 
๒.๒ เท่า 

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ ากันระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะ
การกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี ๒๕๕๖ 
พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 

(๔) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน  แรงงานอิสระเข้าถึงการ
คุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพ่ิมขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น 
๒.๔๗๑ ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็
ตาม แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 

(๕) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้าไม่ถึง
กระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน นอกจากนี้ ผู้มี
รายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการ
ยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความ
คุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ  
๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมี
หลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการ
ได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมข้ึนเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่
อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็
ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้  แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่
อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง 
๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มี
รายได้น้อยและผู้ยากไร้ 
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๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็น
แก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบ
ความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณา
การเป็นแผนต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนา
จังหวัดเพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน  
มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมข้ึนจาก ๑๔๒,๖๓๒ 
แห่งในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ 
ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗  

๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม 
ในช่วงระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความ
รุนแรงมากข้ึน น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม 

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก  ก่อให้เกิดความ

เสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้ความต้องการใช้ที่ดินเพ่ือ

การผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย พ้ืนที่ป่าไม้จึงถูก
บุกรุกท าลายมากขึ้น โดยพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนที่ทั้งหมดของ
ประเทศในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดินและ
ที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  ดินเกษตรกรรมเสื่อม
คุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจ ากัดในการ
น าไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน  ความ
หลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่าง
ต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกท าลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ 
จ านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท าให้
พ้ืนที่ป่าชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ 
คิดเป็นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘ ท าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อ
สัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ 
พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี 
๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ าที่เพ่ิมมากข้ึน 
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(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ  แต่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมข้ึนตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์
เพ่ือการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในปี 
๒๕๕๕ ต้องน าเข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ 
ของความต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการน าเข้าสูงที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ ๗๖ ของการน าเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทย
มีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ  GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การ
เพ่ิมข้ึนของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖  

(๕ ) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ  ประเทศไทย
ประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ าหลัก น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การ
พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ าท าธรรมชาติ มีแอ่งน้ าบาดาล
ทั้งหมด ๒๗ แอ่งน้ าบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มี
ศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์
เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ ากัดในเรื่องขงความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบ
น้ า และการด าเนินการส ารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจ านวนประมาณ 
๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ 
ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ าตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิดขยะ

มูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 
๒๕๕๗ สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้
ประโยชน์เพียงร้อยละ ๑๘ ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสีย
อันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหา
การก าจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร 
ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดย
ภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น  แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกาก
อุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบสาร
มลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน 
และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหา
สารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่า
มาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงเมื่อ
ต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผล
การปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่ง
สาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืน
ที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน พบว่า
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สถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา 
(พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ าที่อยู่ใน
เกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและ
การปศุสัตว์ และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการบ าบัด
น้ าเสียที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ าเสียจากชุมชน ๑๐.๓ 
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่เพ่ิมข้ึน
ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ  ๒๒๙.๐๘ ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพ่ิมเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดย
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลง
ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด าเนินงานเพ่ิมมากขึ้นใน
ประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น
ร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรง
มากขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดิน
ถล่ม สร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
ภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้ง
เป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ  ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัย
ธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล าดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการ
ประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
อยู่ในระดับปานกลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่ง
แก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาล
อย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มี
อย่างน้อย ๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม 
(๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาค
การเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการเลือกตั้ง มี
ผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มี
การใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับ
นักการเมืองและข้าราชการ กระท าการทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ 



60 
 

หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับ
ประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหาร
จัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ 
สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง  รับ
ผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมี
คะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้
ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้
ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

 
 

๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหาร
ราชการส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอ านาจที่
ส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อ
กฎหมายของประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี  ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
บริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการน าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการ
ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการก าหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจายอ านาจ
ให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวท างของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และแผนปฏิบัติการก าหนด
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการใช้
งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพ่ิมขึ้นเป็น
ร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอน
ภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ ๑ จ านวน ๑๘๕ ภารกิจ
จากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จ านวน ๗๕ งาน/
กิจกรรม จาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 
๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวง
สาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ที่สถานีอนามัย จ านวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจ า ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหา
ที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
เทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนต าบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล  ปัญหา
การซื้อเสียง ท าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่ง
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รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๔๙ และเพ่ิมเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามล าดับ ส่งผลให้ อปท. ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
หนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ้ากัด 

๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก 

พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง  รับ
สินบน ซ่ึงสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริต
คอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อัน
เนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่  มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้นและใน
ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการ
ตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้  ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์
คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ พบว่า
ประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ 
ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ 
๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์  ส่วน
ประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 
๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

๓.๑ บริบทภายใน 
๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
ภายใต้สมมติฐาน  (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วง

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ ๔ (๓) ราคาน้ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย 
๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ 
๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 
๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) ก าลัง
แรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามล าดับภายใต้
สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่า
กลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูง
ในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 
๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปาน
กลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหด
ตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
มากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะ
ประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จ านวน
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ประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการในประเทศ
ขยายตัวช้าลง (๔) การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ  ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนา
ประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศ
รายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมข้ึนของรายได้และ
มาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหา
รายได้ที่เพียงพอในการที่จะท าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรี
ในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอาย ุ
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต้อง

แบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ 
คน และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาด
แคลนก าลังแรงงานท้าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทย
ในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช้า ปัญหาการค้า
มนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
ของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม 
นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลข
เบื้องต้น สศช. จะค านวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี 
๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 

๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ า 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้  โอกาสการเข้าถึง

บริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์
ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วน
ใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับ
กลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่าในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ ายัง
ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและ
สาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยา
เสพติด 

๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัดของเมือง

หลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิต
และแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น  การลดลงของ
แรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การ
ผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากข้ึน จะส่งผลให้เกิด
การประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น 
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นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากข้ึนจะมีส่วนเอ้ือหรือท าให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่
เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 

๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหารจัดการ

ภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตรา
ส าคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ  มาตรา ๖๙ 
หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน  มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะเพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้อง
ด าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจาย
อ านาจและจัดภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึด
หลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการ
คลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม  อาทิ 
มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริต
คอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน  การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจาย
อ านาจ เพ่ือรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา 
ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

๓.๒ บริบทภายนอก 
๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 
องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) 

จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่ว
โลก โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น  ญี่ปุ่น อเมริกา 
ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า  
สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก 
โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว
มากข้ึน นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับ
ประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการ
สุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ

การผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลาย
มาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่
ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of 
Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ 
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และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งข้ึน โดยหากภาคการผลิต
ที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม   จะ
ท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขต

เศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทย 
ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใส
และสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามาซึ่งโอกาสที่
ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลดข้อจ ากัดในด้าน
อุปสงค์ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
ที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่
สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบ
ด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อน 

เศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุ
ภูมิภาคและในภูมิภาค 

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐานของ
การค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ  พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม 
ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจาก
กระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม 
แรงกดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ  ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการ
ผลิตสินค้าเกษตร สินค้าก่ึงทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยัง
ไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากข้ึนและเป็นอุปสรรค
ต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ้าเป็นต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒ 
เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศท างนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้ม
การปรับทิศท างนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะ
ในประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อ
เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ  ของโลกไม่ประสบ
ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัว
ของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม 
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อ

สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น อุณหภูมิของ
โลกเพ่ิมข้ึน ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบ
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ต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรค
ระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่  เกิดความเสี่ยงต่อ
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะ
ชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความ
มั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิด
บ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาค
การผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของ
ประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและ
เป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการ
แข่งขันทางการค้า 

๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท้าเป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี โดย
สหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗ 
ข้อ และเป้าหมาย (Target) จ้านวน ๑๖๙ ข้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศใน
อนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกัน
ทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่
ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ  มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบ
ยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความ
ยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 
๔. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนด

วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๑ และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้
ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

๔.๒ การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่  สศช. ได้จัดท าขึ้น ประเทศไทย
เป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งละโลจิสติกส์ของภูมิภาค
สู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และ
เกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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๔.๓ เป้าหมาย 
๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว  (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 

(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพ่ิมข้ึนเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร์ 
สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ า

กว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการ
ส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 

       ๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

(๑ ) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปท านของน้ า 
๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

๕. แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการลงทุนในการวิจัย
และพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้
ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์
อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
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๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะ

ความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน  โดย
ยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้าย
ระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิต
ภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
และมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจ

ท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ  เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของ
ของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนสินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น  
ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต  บริการและอุตสาหกรรม
ดิจิตอล 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่าย
หลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรือ
อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วน
อากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการ
ผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็น

สินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่ งขัน ลงสู่ระดับที่จ้า
เป็นส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่
และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ  รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัท
เพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยี
การผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิด
การท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิต
ภาคบริการโดยเร่งพัฒนา ระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทาง
อากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล  ปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ  เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทย
สู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิง
พ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้ง
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ทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้าน
การท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยง
กันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอด
เทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
ให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการ
ลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ดิจิตอล ในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือ
สร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์  การลงทุนที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการ
วิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้
ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการ

เรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  วัยแรงงานให้มีการพัฒนา
ยกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอ
ความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือ

สร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดย

การจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคน

เก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  
(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษา

ตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง  
การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับ

ผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว  โดย
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพ
ในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 
(Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและ
งานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้ง
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ส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ  (Health in All Policies) เพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย  และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุใน
รูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุ
เพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

 
๕.๓ การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 

๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพ
แรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน  ปรับ
โครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง  เร่งผลักดันให้การใช้ระบบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพ
ทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับ
พ้ืนที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ระดับปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย 
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) 
สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่
อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาค
ธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized 
Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน 
(Cost Sharing) 

๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร 
สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน  พรบ.
ทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น 

๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน 
รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษี
มรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง  เตรียมความ

พร้อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ
คมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ 
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และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับ
การพัฒนา 

๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้าน
การค้า การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิด
ความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความ
สะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้
ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทย
และประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับ
การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และ
การให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับ
ประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดย

ค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน า
ระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่า
ไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการ
สร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีท่ีดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม 
และก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ  บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน บูรณา
การระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพ้ืนที่ 
เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้น า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบาย
ระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดย
ก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ าแร่มาใช้ประโยชน์  ค านึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้
มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่
มีประสิทธิภาพ  ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ  เช่น การปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้
สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (Green Supply Chain/Green 
Value Chain) ส่งเสริมการท าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 
เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้ง
ทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
ให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน า
กลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต  สร้างรูปแบบการ
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จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่
การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  ผลักดันการจัดท าแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียน
และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงาน
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน  ส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการป้องกันน้าท่วม วางแผน
ป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ 
(Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัย
พิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัย
พิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาค

ส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัด
จ้างโครงการของท างราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ  ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูล
ความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและ
คดีท่ีประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อน
ภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มี
ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วน
ต่างๆ ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มี
คุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็น
โครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ 
1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
2. การเสริมความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5. ด้านความม่ันคง 
6. การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
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7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
8. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัฒกรรม 
9. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
10. การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค 

 
 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง) 

วิสัยทัศน์ (Vision)  
“ศูนย์กลางการเกษตร และการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ  มีระบบโลจิสติกส์ที่สมบูรณ์เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม” 
 

เป้าประสงค์รวม (Objectives) 
1. พืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ ามันมีศักยภาพในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ระบบ

เศรษฐกิจ  
2. การท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาบนฐานทรัพยากรที่หลากหลายให้มีชื่อเสียงในระดับนานานชาติ 
3. ไม้ผลและสินค าการประมงปลอดภัยต่อการบริโภคและมีศักยภาพในการส่งออก 
4. การคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดสามารถรองรับการค้า  การลงทุน  การ

ท่องเที่ยว  การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการผลิต แปรรูป และการบริหารจัดการ พืชเศรษฐกิจหลัก(ปาล์ม 

น้ ามัน ยางพารา ไม้ผล)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมผลผลิตจากการประมงชายฝั่ง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เศรษฐกิจ

และการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจที่มีความโดดเด่นในพ้ืนที่  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสู่การเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนานาชาติ ที่มีคุณภาพ และมีความ

หลากหลายของรูปแบบการท่องเที่ยว  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ เพ่ือรองรับ

การพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสู่การเป็นเมืองสีเขียว และสังคมคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
วิสัยทัศน์ 

“เมืองคนคุณภาพ สิ่งแวดล้อมดี ชุมชนเข้มแข็ง เติบโตและมั่งค่ัง 
จากฐานการเกษตร วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และการท่องเที่ยวอนุรักษ์ท่ียั่งยืน” 

พันธกิจ  
  การบริหารเชิงพ้ืนที่และการพัฒนาจังหวัดพัทลุง  มุ่งสู่เมืองเกษตรยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์โดดเด่น และคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยน้อยน า “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาปรับใช้ในทุกกระบวนการ
และทุกภาคส่วน ทั้งนี้ ได้ก าหนดพันธกิจพัฒนาจังหวัด ดังนี้ 
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  1. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ สุขภาพดี มีความรู้และปัญญา พร้อมคุณธรรม ครอบครัวอบอุ่น 
ชุมชนเข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
  2. เสริมสร้างและจัดการให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และดูแลรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่า 
  3. พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสามารถใน
การพ่ึงตนเองได้สูง ปรับตัวได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
  4. พัฒนาการเกษตรให้มีความม่ังคั่งและยั่งยืน เป็นรายได้หลักทางเศรษฐกิจของจังหวัด และ
ความมั่งคงทางอาหารในอนาคต 
  5.ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานทางการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์แบบครบวงจร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
1. การเพิ่มขีด
ความสามารถภาคเกษตร 
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก
การเกษตรและผลิตภัณฑ์
ชุมชน และท้องถิ่น 

1 สร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ เทคโนโลยีการเกษตร  
2 พัฒนาศักยภาพ องค์กรการเกษตร สถาบันเกษตรกร บุคลากรด้านการเกษตรสู่ความ
เป็นเลิศ สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ให้รัก และมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพการเกษตร   
3 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตเกษตรกร สวัสดิการ และความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร 
4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของผลิตภัณฑ์การเกษตร เศรษฐกิจการเกษตรที่แข่งขันได้  
5 พัฒนากระบวนการผลิตทางการเกษตร ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ปรับเปลี่ยนวิธีการ
ผลิตผลการผลิตทางการเกษตรสู่วิถีชีวภาพ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6 เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการการเกษตรเพ่ือความม่ันคงด้านอาหาร ที่ยั่งยืนด้วย
หลักการเกษตรแบบพึ่งตนเอง  
7 ปรับระบบการบริหารจัดการปัจจัยการผลิต ปัจจัยพ้ืนฐานทางการเกษตร ทรัพยากร
ดิน น้ า ปลุกจิตส านึกการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตรอย่างเหมาะสมและยั่งยืน  

 8 ส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดกลาง และระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตรเชื่อมโยง
ต่างประเทศ กลุ่มจังหวัด ที่เติบโตจาก จังหวัด ระดับอ าเภอ ระดับต าบลและระดับ
หมู่บ้าน (ปลายน้ า)  
9 สร้างผู้ประกอบการใหม่ทางการเกษตร และผู้ประกอบการจากเกษตรอุตสาหกรรม 
และอุตสาหกรรมการเกษตร ที่เข้มแข็ง  
10 พัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีศักยภาพ ด้วยนวัตกรรม
สร้างสรรค์ ให้มีคุณภาพมาตรฐานสากลเพ่ือการส่งออก (ปลายน้ า) 

2. การพัฒนาสู่
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์แบบเพ่ิมคุณค่า
ครบวงจรที่ยั่งยืน 

1 พัฒนามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน  
2 พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวที่โดดเด่น 
3 พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า บริการ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 
4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพบุคลากรและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐาน 
5 พัฒนาระบบ Logistic และสิ่งอ านวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยว 

3. การพัฒนาคุณภาพ 
สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่ง
ปัญญาและสันติสุขที่ยั่งยืน 

1 สร้างเมืองลุงสู่เมืองวัฒนธรรม คุณธรรม ที่เข้มแข็ง เพ่ือให้เกิดคุณค่าต่อสังคมและ
ประเทศชาติ 
2 ส่งเสริมการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกกลุ่มวัย ที่เข้าถึงในชุมชน  ยกระดับ
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ความคิด เปลี่ยนวิถีที่ปรับตัวได้ทันความเปลี่ยนแปลง และคงความดีงามของจังหวัดไว้
ได้ 
3 เสริมสร้างขีดความสามารถในทักษะสากล แก่ประชาชนในการเรียนรู้ และการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4 สร้างเสริมเมืองให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ที่น่าอยู่ของภาคใต้ 
5 พัฒนาคุณภาพการศึกษา เน้นการยกระดับขีดความสามารถครู การจัดการการเรียนรู้ 
และการให้ชุมชนผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
6 สร้างและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในการจัดการระบบสุขภาพ แก่สถานบริการ
สุขภาพรองรับปัญหาการเจ็บป่วย และตายของประชาชน 
7 สร้างภูมิคุ้มกันสังคม โดยใช้หลักการพัฒนาแบบเข้าถึง เน้นการบูรณาการร่ วมที่
สามารถดูแลได้จนถึงระดับบุคคลในกลุ่มเสี่ยงด้วยกลไกของชุมชน 
8 ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ด้วยฐานความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย พึ่งตนเอง บนฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
9 เสริมสร้างขีดความสามารถในการน าทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม มาสร้างคุณค่า 
มูลค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยการพัฒนาขีดความสามารถแก่ชุมชน ที่สามารถสร้างสรรค์
คุณค่าได้ 

4. การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 สร้างพลเมืองรักษ์ธรรมชาติส่ งเสริมให้ เยาวชนมีจิตส านึกในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
2 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี โดยสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ สร้างเครือข่าย
ในพ้ืนที่ในการน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยในการแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืน  
3 ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายชมชนในการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในจังหวัดพัทลุง เพ่ือป้องกัน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
4 ส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารเพ่ือเฝ้าระวัง
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
5 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาพลังงานทางเลือกใช้เองตามศักยภาพของพ้ืนที่ 
6 การก าหนดโซน Zoning การใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่  เพ่ือไม่ให้กระทบ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7 ส่งเสริมการใช้ต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติวิถีชุมชนในการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5. การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และการบริหาร
จัดการบ้านเมือง รองรับ
การเปลี่ยนแปลง และการ
พัฒนาเมืองสู่อนาคต 

1 พัฒนาคุณภาพ ขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐ และการพัฒนาการบริหาร
จัดการ และการบริการรองรับการเติบโตของเมืองสู่นานาชาติ 
2 เสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยงานราชการในการพัฒนาเมือง เปิดสู่นานาชาติ  
3 ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และการโลจิสติกส์ของจังหวัดให้มีมาตรฐาน ปลอดภัย ทั้ง
ในพ้ืนที่หลัก และพ้ืนที่รองในชุมชน 
4 พัฒนาการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงการพัฒนากับฝั่งอ่าวไทย อันดามัน ภาคใต้
ตอนล่าง และประชาคมอาเซียน 
5 พัฒนาการบริหารของหน่วยงานภาครัฐให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ด้วยมาตรการเชิง
นโยบายของประเทศและพ้ืนที่แบบบูรณาการ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัทลุง 
วิสัยทัศน์ 

“คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเศรษฐกิจมั่นคง ด ารงวัฒนธรรมท้องถิ่น” 
 
พันธกิจ 

1. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัยและทั่วถึง พร้อมทั้งเชื่อมโยงไปสู่
ภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน 

2.ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพ มีสุขภาพดี มีความรู้ มีคุณธรรม และมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการสนับสนุนการศึกษาทุกระดับอย่างมีคุณภาพสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข ให้มี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 

3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการ
พัฒนาที่สมดุล และเสริมสร้างศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยของท้องถิ่น  

4. ส่งเสริมให้ประชาชนท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการรวมกลุ่ม      
แปรรูปผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต การสร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้ชุมชนอย่าง
ยั่งยืน  

5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษใ์ห้มีคุณภาพมาตรฐานการท่องเที่ยว โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

6. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยการมี    
ส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 

7.ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร  
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ประกอบด้วย 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
 

1.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ 

1.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 
1.2 สนับสนุนการจัดท าและปรับปรุงผังเมือง 
 

2.การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 2.1 ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2.2 การพัฒนาคุณภาพเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
2.3 สนับสนุนการป้องกันโรค การควบคุมโรค และการสาธารณสุข  
2.4 สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2.5 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ  

3.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

3.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.2 ส่งเสริมการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย  
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

 
4.การบริหารจัดการองค์กรอย่างมี 
ธรรมาภิบาล  

4.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
4.2 จัดหาเครื่องอุปกรณ์และสถานที่ให้สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.3 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 

5.การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร
และระบบเศรษฐกิจ 

5.1 ก่อสร้างและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
5.2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

6.การส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน 6.1 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชีวิตชุมชน  
6.2 ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย 
 

7.การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

7.1 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง 
7.2 ส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 
๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1 วิสัยทัศน์ 
เทศบาลต าบลร่มเมือง  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็น

จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า  ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ  จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  
คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

“เกษตรเพ่ือชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ท าอย่างรู้ทัน เป้าหมายส าคัญ คือความมั่งคั่งและยั่งยืน” 

2.2 ยุทธศาสตร์ 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่างๆ            
ที่เก่ียวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาล 4  ด้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  ประชาชนอยู่ดีมีสุข 
แนวทางการพัฒนา   
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง  
1.2 ส่งเสริมงานพัฒนาและสร้างโอกาสในชุมชน 
1.3 การเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและทรัพย์สิน 
1.4  พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
แนวทางการพัฒนา    
2.1 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม 
2.2 การอนุรักษ์ สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปัญญา ให้เกิดประโยชน์ต่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
2.3 การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน 
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2.4 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา  การศึกษา 
2.5 การส่งเสริมและสงเคราะห์แก่เด็ก   สตรี  เยาวชน  คนชรา  คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
2.6 การพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็งและน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา    
3.1 การสร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
3.2 การคุ้มครองการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
3.3 การอนุรักษ์พัฒนาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดินและป่าไม้ ตามแนวพระราชด าริ 
3.4 การบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ 
3.5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน 
3.6 การควบคุมมลพิษจากขยะ  น้ าเสีย  ฝุ่นละออง  ก๊าช กลิ่นและเสียง 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
แนวทางการพัฒนา    
4.1  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น 
4.2  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรและชุมชน 
4.3  เสริมสร้างความเข้มแข็งกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย 

2.3 เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนมีรายได้ มีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน และสะดวกในการใช้ชีวิต 
2. ประชาชนมีแหล่งศึกษาเรียนรู้และได้รับบริการด้านสาธารณสุข 
3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรและชุมชน 

 ๒.4  ตัวช้ีวัด 

1. ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง 
2. ร้อยละของประชาชนที่อบรมอาชีพ 
3. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้ 
4. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของนักท่องเที่ยว 
5. ปริมาณขยะทีล่ดลง 
6. จ านวนเด็ก เยาวชน ประชาชนที่มีส่วนร่วมเพ่ิมมากข้ึน 
7. ร้อยละที่ลดลงต่อปีของการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
8. ร้อยละที่ลดลงต่อปีที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
9. ร้อยละของหมู่บ้านที่มีส่วนร่วม 
10. ร้อยละชองประชาชนที่ได้รับความรู้เพิ่มข้ึน 
11. จ านวนหมู่บ้านที่มีความพร้อมเข้าสู่อาเซียน 
12. รอ้ยละความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ 

 ๒.5  ค่าเป้าหมาย 

๑)  มีรายได้ มีความม่ันคงในชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับความสะดวกในการใช้ชีวิต 
   - ค่าเป้าหมาย  จ านวน   6  โครงการ 
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 ๒)  มีแหล่งศึกษาเรียนรู้และได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
   - ค่าเป้าหมาย  จ านวน   43    โครงการ 

๓)  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  - ค่าเป้าหมาย  จ านวน   5    โครงการ 

๔) มีการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและชุมชน  

   - ค่าเป้าหมาย  จ านวน   26    โครงการ 

 ๒.๖  กลยุทธ ์

1. ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง  
2. ส่งเสริมงานพัฒนาและสร้างโอกาสในชุมชน 
3. การเสริมสร้างความม่ันคงของชีวิตและทรัพย์สิน 
4. พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
5. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม 
6. การอนุรักษ์ สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปัญญา ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม 
7. การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน 
8. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา  การศึกษา 
9. การส่งเสริมและสงเคราะห์แก่เด็ก   สตรี  เยาวชน  คนชรา  คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
10.การพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็งและน่าอยู่ 
11. การสร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
12.การคุ้มครองการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
13. การอนุรักษ์พัฒนาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดินและป่าไม้ ตามแนวพระราชด าริ 
14.การบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ 
15. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน 
16 การควบคุมมลพิษจากขยะ  น้ าเสีย  ฝุ่นละออง  ก๊าช กลิ่นและเสียง 
17  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น 
18  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรและชุมชน 
19 เสริมสร้างความเข้มแข็งกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย 
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๒.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์  (Positioning)  ของเทศบาลต าบลร่มเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 
  2.1 สนับสนุนการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
  2.2 สนับสนุนงานสาธารณสุข 
  2.3 ส่งเสรมิการออกก าลังกายและ
เล่นกีฬา 
   

1. ประชาชนอยู่ดมีีสุข  
  1.1 สง่เสรมิอาชีพให้กับ
ประชาชน 
  1.2 เสริมสร้างความมั่นคง
ในชีวิตและทรัพยส์ิน           
  1.3 สร้างสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

3. การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
  3.1 พัฒนาแหล่งน้ าตาม
ธรรมชาต ิ
  3.2 การจดัการขยะ  
  3.3 ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

4. ส่งเสริมการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  4.1 เสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร
และชุมชน 
  4.2 ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของ
ประชาชน 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่อ
ตอบสนองต่อปัญหาและ

ความต้องการของประชาชน 
 
 

ขับเคลื่อนนโยบายผู้บริหาร 
ในการให้บริการสาธารณะ

ตามอ านาจหน้าที ่
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๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

 

   

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของเทศบาล     

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
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๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         ด้วยเทคนิค  SWOT  Analysis  (จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค) 

 ปัจจัยภายนอก 
 โอกาส 
  1.  นโยบายรัฐบาล   นโยบายจังหวัด  เอ้ือต่อการพัฒนา  โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความยากจน
ราษฎรมีอาชีพมั่นคง  สภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

 2.  มีตลาดรองรับผลผลิตทางด้านการเกษตร 
 3.  เป็นที่รู้จักและยอมรับของหน่วยงานและบุคคลภายนอก 
 4.  สภาพทางภูมิศาสตร์  (ดิน , น้ า , ป่า)  เอื้อต่อการท าการเกษตร 

 อุปสรรค 
 1.  การคมนาคมบางพ้ืนที่ยังไม่สะดวก 

  2.  ขาดการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบางชนิด 
  3.  ราคาผลผลิตทางด้านการเกษตรไม่แน่นอน 
  4.  ขาดทักษะทางด้านการตลาดและการรวมกลุ่มผู้ผลิต (การต่อรองราคา) 
 

 ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง   แยกเป็น  4  ด้าน 
1. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
 1.   มีแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรเพียงพอตลอดปี 

                      2.  มีดินอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกด้านการเกษตร 
              3.  มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  (สวนป่านาโอ่ , สวนป่าโหล๊ะเคียน, น้ าตกวังหลุมพอ)  

2. ด้านทุน 
1. มีแหล่งเงินทุนสนับสนุน  เช่น  กลุ่มออมทรัพย์   กลุ่มสวัสดิการชุมชน   กลุ่มอาชีพ    

กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน 

3.  ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1. มีปราชญ์ชาวบ้าน  (ท านา    ท าสวน   ขนบธรรมเนียมประเพณี    ด้านอาชีพต่าง ๆ) 
2. มีทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพ 
3. มีเกษตรกรที่มีความรู้ความช านาญทางด้านการเกษตร 

4.  ด้านองค์กรชุมชน 
 1.  มีการรวมกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย 

จุดอ่อน  แยกเป็น  4  ด้าน 

1. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
1.   มีการบริหารจัดการน้ าไม่ดีพอ 

  2.   ขาดการฟื้นฟูและอนุรักษ์ดิน 
 3.   มีประชากรในท้องถิ่นที่ไม่เห็นความส าคัญและขาดการประชาสัมพันธ์ 
 4.   เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการประกอบอาชีพ  (ไก่   สุกร) 
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2. ด้านทุน 
1.   การบริหารด้านการเงิน  การตลาดไม่ดีพอ 

 2.   ไม่สามารถน าเงินที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เต็มประสิทธิภาพ 
 3.    ต้นทุนผลิตสูง 
 4.    ราษฎรมีหนี้สินและยากจน 

3.  ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1. ไม่มีการส ารวจจัดระบบข้อมูลผู้รู้ 
2. ไม่ได้สนับสนุนส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ปลดปล่อยศักยภาพเท่าท่ีควร 
3. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ขาดแรงจูงใจที่ดีพอ 
4. ไม่ได้จัดให้มีกระบวนการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ 

4.  ด้านองค์กรชุมชน 
1. สมาชิกไม่มีการด าเนินการของกลุ่มองค์กรชุมชนที่ต่อเนื่อง 
2. กรรมการขาดความรู้และทักษะการบริหารจัดการเท่าที่ควร 
3. สมาชิก/กรรมการบางส่วนไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลุ่ม 
4. ขาดการรวมกลุ่มท่ีเข้มแข็ง 

 
 ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เก่ียวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
 

ประเด็นการ
พัฒนา 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา 

พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
การคาดการณ์

แนวโน้มในอนาคต 
1. การพัฒนาการ
เกษตร 

1. ปัญหาด้าน
การเกษตร 
1.1 สินค้าเกษตรตกต่ า 
การผลิตได้ผลิตไม่เต็มที่ 
ไม่มีตลาดรองรับ
ผลผลิต 
1.2 เกษตรกรขาด
ความรู้ความเข้าใจ    
ในการน าเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ใน
การเกษตรทั้งด้านพืช
และสัตว์ 
2. ปัญหาด้านอาชีพ 
2.1 ปัญหาการว่างงาน 

 
 
ต าบลร่มเมือง 
 
 
 
ต าบลร่มเมือง 
 
 
 
 
 
 
ต าบลร่มเมือง 
 

 
 
เกษตรกรภายใน
ต าบล 
 
 
เกษตรกรภายใน
ต าบล 
 
 
 
 
 
ประชาชนในต าบล 

เกษตรกรมีหนี้สิน
เพ่ิม ขาดรายได้ที่
เพียงพอต่อการ
เลี้ยงชีพ  อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงอาชีพ 
 
ผลิตผลทาง
การเกษตรไม่ทันต่อ
ความต้องการ 
เสียเปรียบด้านการ
แข่งขันกับท่ีอ่ืน 
 
จ านวนประชาชนไม่
มีรายได้เลี้ยงตัวเอง
และครอบครัว
เพ่ิมข้ึน 
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2.2 การขาดการ
ส่งเสริมอาชีพ 

 
ต าบลร่มเมือง 
 
 

 
ประชาชนในต าบล 

 
ประชาชนว่างงาน
มากขึ้น เศรษฐกิจ
ย่ าแย่ 

2. การพัฒนา
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

1. ปัญหาสังคม 
 
1.1 ปัญหายาเสพติด 
 
 
 
 
1.2 ปัญหาเด็กและ
เยาวชนมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร 
 
1.3 ปัญหาการลักเล็ก
ขโมยน้อย 

 
 
ต าบลร่มเมือง 
 
 
 
 
ต าบลร่มเมือง 
 
 
 
ต าบลร่มเมือง 
 
 

 
 
เด็กและเยาวชนใน
ต าบล 
 
 
 
เด็กและเยาวชนใน
ต าบล 
 
 
เด็กและเยาวชนใน
ต าบล 

 
 
เด็กและเยาวชนมี
ปัญหาขาดความรัก 
ความอบอุ่นใน
ครอบครัว  
 
ครอบครัวแตกแยก 
 
 
 
ขาดรายได้ น าไปสู่
การลักขโมย 

3. การพัฒนา
แหล่งน้ า 

1.การขาดแคลนน้ า    
ที่มีอยู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติ 

ต าบลร่มเมือง 
 
 

ประชาชนในต าบล ขุดลอกแหล่งน้ า 
เพ่ือใช้ในการ
อุปโภคบริโภคและ
การเกษตร 

4.การเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

1. เจ้าหน้าที่และ
ประชาชน ไม่สามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษและ
ภาษาอ่ืนๆ ในการ
สื่อสารๆได้  

ต าบลร่มเมอืง 
 
 

บุคลากรเทศบาล
และประชาชนใน
ต าบล 

ประชาชนตื่นตัว
และเรียนรู้ในการ
สื่อสารและใช้ภาษา
ที่ถูกต้อง 
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แบบ ยท. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
(มี ๖ ยทุธ) 

 
( 

ความ
มั่นคง 

 
 

การสร้าง
ความสามารถ  
ในการแข่งขัน 
 
 

การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 
 
 

การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและความ
เท่าเทียมกันในสังคม 

 
 

การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม 
 
 

๓.๓  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลร่มเมือง 

         โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5 

การ
ต่างประเทศ 

ประเทศ
เพื่อนบ้าน

และภูมิภาค 
 
 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ ๑๒ 
(มี ๑๐ )  
ยุทธ) 

 
( 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 
(มี 4 ยทุธ) 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

(มี ๕ ยทุธ) 
 
( 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 
(มี 6 ยทุธ) 

การพัฒนา
ภาคเมือง 
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

 
 

ด้าน
ความ
มั่นคง 

 
 

การสร้างความ
เข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน 

 
 

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และธรรมา 
ภิบาลใน
ภาครัฐ 
 

การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

 
 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส ์

 
 

การเสริมความ
เป็นธรรมลด
ความเหลื่อม
ล้ าในสังคม 
 
 

ด้านวิทยา 
ศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
วิจัยและ 
นวัฒกรรม 
 
 

การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย ์
 

การปรับสมดุล
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

ภาครัฐ 
 
 

การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่า   
พืชเศรษฐกิจยางพาราและ 

ปาล์มน้ ามัน 
 
 

การพัฒนาการท่องเท่ียวนานาชาตบิน
ฐานทรัพยากรและเอกลักษณ์ของพื้นที ่

 
 
 

พัฒนาไม้ผลและการประมงให้
ปลอดภัยและมีศักยภาพใน

การส่งออก 
 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคม และ
ระบบโลจิสติกส์ให้รองรับการค้า  การลงทุน   

การท่องเท่ียว  การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
 

การเพิ่มขีดความสามารถภาค
เกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่อง
จากการเกษตรและผลิตภัณฑ์

ชุมชน และท้องถิ่น 
 
 

การพัฒนาสู่อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แบบเพิ่ม

คุณค่าครบวงจรที่ยั่งยืน 
 

การพัฒนาคุณภาพ สังคม
คุณธรรม สู่เมืองแห่ง

ปัญญาและสันติสุขทีย่ั่งยืน 
 
 
 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการ
บริหารจัดการบา้นเมือง รองรับการ
เปลี่ยนแปลง และการพัฒนาเมืองสู่

อนาคต 
 
 

การพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย ์

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
ระบบโลจิสติก 

 
 
 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

และการปอ้งกัน
บรรเทาสาธารณภยั 

การบริหาร
จัดการองค์กร
อย่างมีธรรมา   

ภิบาล 
 

การสร้างความ
เข้มแข็งภาค

เกษตรและระบบ
เศรษฐกิจ 

การส่งเสริม
การท่องเท่ียว

ในชุมชน 

การส่งเสริมศาสนา 
ศิลปะวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
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แผนงาน 
(มี 10 
แผน) 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

 ทต.ร่มเมือง 
(มี 4 ยทุธ) 

 
( 

ประชาชน 
อยู่ดีมีสุข 

 
 

เป้าประสงค์ที่ 1 
ประชาชนมีรายได้ 
มีความมั่นคงในชีวิต
และทรัพย์สิน และ
สะดวกในการใช้
ชีวิต 

1.แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรม

และ
นันทนากา

ร  

2.แผนงาน 
เคหะและ
ชุมชน 

3.แผนงาน 
สร้างความ
เข้มแข็ง
ชุมชน 

4.แผนงาน 
การเกษตร 

5.แผนงาน 
การศึกษา 

6.แผนงาน 
สาธารณสุข 

7.แผนงาน 
บริหารงาน

ทั่วไป 
8.แผนงาน 
การรักษา
ความสงบ
ภายใน  

9.แผนงาน 
สังคม

สงเคราะห ์

ผลผลิต/
โครงการ 

จ านวน  
25 

โครงการ 

จ านวน 
 57 

โครงการ 
 

จ านวน 
 7 

โครงการ 
 

จ านวน 
 9 

โครงการ 
 

จ านวน 
25 

โครงการ 
 

จ านวน  
27 

โครงการ 
 

จ านวน  
8 

โครงการ 
 

จ านวน  
2 

โครงการ 
 

จ านวน 
 4 

โครงการ 
 

10.แผนงาน 
งบกลาง 

จ านวน  
9 

โครงการ 
 

กลยุทธ์
ที่ 3 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ 

อปท. ในเขต
จังหวัด 

(มี 6 ยทุธ) 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
ระบบโลจิสติก 

 
 
 

การพัฒนา
ศักยภาพ
ทุนมนุษย ์

 
 
 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรม  
ชาติและการ

ป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย 

 
 

การบริหาร
จัดการองค์กร
อย่างมีธรรมา   

ภิบาล 
 
 

การสร้าง
ความเข้มแข็ง
ภาคเกษตร
และระบบ
เศรษฐกิจ 

 
 
 

การส่งเสริม
การท่องเท่ียว

ในชุมชน 
 
 

การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

 

การบริหารจัดการและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 

ส่งเสริมการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่ด ี

 
 

เป้าประสงค์ที่ 2  
ประชาชนมีแหล่งศึกษาเรียนรู ้และ 
ได้รับบริการด้านสาธารณสุข 

เป้าประสงค์ที่ 3  
ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ที่4  
ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลในองค์กรและชุมชน 

กลยุทธ์
ที่ 5 

 

กลยุทธ์
ที่ 6 

 

กลยุทธ์
ที่ 8 

 

กลยุทธ์
ที่ 7 

 

กลยุทธ์
ที่ 9 

 

กลยุทธ์
ที่ 10 

 
กลยุทธ์
ที่ 18 

 

กลยุทธ์
ที่ 17 

 

กลยุทธ์
ที่ 1 

 

กลยุทธ์
ที่ 2 

 

กลยุทธ์
ที่ 16 

 

กลยุทธ์
ที่ 15 

 

กลยุทธ์
ที่ 14 

 

กลยุทธ์
ที่ 13 

 

กลยุทธ์
ที่ 12 

 

กลยุทธ์
ที่ 11 

 

กลยุทธ์
ที่ 4 

 

กลยุทธ์
ที่ 19 

 

การส่งเสริม
ศาสนา 

ศิลปะวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
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แบบ ยท. ๐๒ 
วิสัยทัศน์ เกษตรเพ่ือชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ท าอย่างรู้ทัน เป้าหมายส าคัญ คือ ความมั่งคั่งและยั่งยืน 

ประชาชนอยู่ดีมสีุข 
 

ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 

ค่าเป้าหมาย 

การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคณุภาพ 

 

 

การบริหารจัดการและ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

ส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

 

ประชาชนมีรายได้ มีความ
มั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน 
และสะดวกในการใช้ชีวิต 
 

ประชาชนมีแหล่งศึกษา
เรียนรู้ และ ได้รับบริการ
ด้านสาธารณสุข 
 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 
 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลใน
องค์กรและชุมชน 
 

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการอยา่งครอบคลุม 

 

เ ด็ ก เ ย า ว ช น แ ล ะ
ประชาชนมีแหล่งเรียนรู้
และได้ รับบริการด้ าน
สาธารณสุขอย่างทั่วถึง 

ป ร ะ ช า ช น ร่ ว ม อ นุ รั ก ษ์
ท รัพ ยาก รธรรม ชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมของต าบล 
 

ประชาชนร่วมสร้างธรรมา   
ภิบาลในองค์กรและชุมชน
ของตนเอง 

แผนงาน 1.แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ  

2.แผนงาน 
เคหะและ
ชุมชน 

3.แผนงาน 
สร้างความ
เข้มแข็ง
ชุมชน 

4.แผนงาน 
การเกษตร 

5.แผนงาน 
การศึกษา 

6.แผนงาน 
สาธารณสุข 

7.แผนงาน 
บริหารงาน

ทั่วไป 

8.แผนงาน 
การรักษาความ

สงบภายใน  

9.แผนงาน 
สังคม

สงเคราะห ์

10.แผนงาน 
งบกลาง 

กลยุทธ์
ที่ 3 

 

กลยุทธ์
ที่ 5 

 

กลยุทธ์
ที่ 6 

 

กลยุทธ์
ที่ 8 

 

กลยุทธ ์
ที่ 7 

 

กลยุทธ ์
ที่ 9 

 

กลยุทธ์
ที่ 10 

 

กลยุทธ ์
ที่ 18 

 

กลยุทธ ์
ที่ 17 

 กลยุทธ ์
ที่ 1 

 

กลยุทธ ์
ที่ 2 

 

กลยุทธ ์
ที่ 16 

 

กลยุทธ์
ที่ 15 

 

กลยุทธ์
ที่ 14 

 

กลยุทธ์
ที่ 13 

 

กลยุทธ์
ที่ 12 

 

กลยุทธ ์
ที่ 11 

 

กลยุทธ์
ที่ 4 

 

กลยุทธ ์

กลยุทธ ์
ที่ 19 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสง
ค์ 

ตัวชี้วัด/ 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 2565 

การพัฒนาสู่การ
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์และเชิง
วัฒนธรรม 
 

การพัฒนาสู่การ
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์และเชิง
วัฒนธรรม 
 

การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 
 

ประชาชนมี
แหล่งศึกษา
เรียนรู้ และ 
ได้รับบริการ
ด้าน
สาธารณสุข 
 
 

ร้อยละของ
โครงการที่
ด าเนินการ
แหล่งเรียนรู้
และบริการ
สาธารณสุข 

10 10 10 10 10 โครงการ
ต่อเนื่องทุก

ปี 

ส
1.การสร้าง           
สังคมแห่ง              
การเรียนรู้ตลอด             
ชีวิต พัฒนา        คนให้
มีความรู้คู่        
คุณธรรม. 

ก 
 
 

10
โครงการ 

ส านักปลัด ส านักปลัด 

การเพิ่มขีด
ความสามารถภาค
เกษตร 
อุตสาหกรรม
ต่อเนือ่งจาก
การเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
และท้องถิ่น 
 

การเพิ่มขีด
ความสามารถ
ภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจาก 
การเกษตร และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
และท้องถิ่น 

ประชาชนอยู่ดีมี
สุข 

ประชาชนมี
รายได้ มี
ความมั่นคง
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
และสะดวก
ในการใช้ชีวิต 

ร้อยละของ
เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

16 16 16 16 16 โครงการ
ต่อเนื่องทุก

ปี 

1. ส่งเสริม
และ
สนับสนุน
งานด้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

16
โครงการ 

ส านักปลัด ส านักปลัด 

 
 

ยท.03 
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ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 2565 

การเพิ่มขีด
ความสามารถภาค
เกษตร 
อุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจาก
การเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
และท้องถิ่น 
 

การเพิ่มขีด
ความสามารถ
ภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจาก 
การเกษตร       
และผลิตภัณฑ์
ชุมชนและ
ท้องถิ่น 

ประชาชนอยู่
ดีมีสุข 

ประชาชนมี
รายได้ มีความ
มั่นคงในชีวิต
และทรัพย์สิน 
และสะดวกใน
การใช้ชีวิต 

ร้อยละของ
ครัวเรือนมีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย ์

2 2 2 2 2 โครงการ
ต่อเนื่องทุก

ปี 

2.การ
เสริมสร้าง
ความมั่นคง
ของชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

2โครงการ ส านักปลัด กองช่าง 
 

    ร้อยละของ
เกษตรกรมีความรู้
เพิ่มขึ้น 

10 10 10 10 10 โครงการ
ต่อเนื่องทุก

ปี 

3.การ
ส่งเสริมภาค
เกษตรกรรม
แบบยั่งยืน 

10 
โครงการ 

ส านักปลัด กองช่าง 
กองคลัง 

 

    ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ได้รับ
ประโยชน ์

4 4 4 4 4 มีโครงการ
ด้าน

โครงสร้างปี
ละ15 

โครงการ 

4.การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อ
เกื้อหนุน
ภาค
เกษตรกรรม 

4 
 โครงการ 

กองช่าง ส านักปลัด 
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ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสง
ค์ 

ตัวชี้วัด/ 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว                                                                   
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 2565 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

การบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

การบริหาร
จัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละของ
ขยะ
ครัวเรือน 
มีจ านวน
ลดลง 

5 5 5 5 5 โครงการต่อเนื่อง
ทุกป ี

การ
ควบคุม
มลพิษ
จากขยะ  
น้ าเสีย  
ฝุ่นละออง  
ก๊าช กลิ่น
และเสียง 

5 โครงการ ส านักปลัด กองคลัง 
 

    ขยะริมคลอง
ลดลง 
2.ต้นไม้
เพิ่มขึ้น 
3.น้ าสะอาด
ขึ้น 

3 3 3 3 3 โครงการต่อเนื่อง
ทุกป ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การ
อนุรักษ์
พัฒนา
และฟื้นฟู
ทรัพยากร
ธรรม 
ชาติ ดิน
และป่าไม้ 
ตามแนว
พระราช 
ด าริ 
 

3 
โครงการ 

ส านักปลัด กองช่าง  
กองคลัง 

กอง
การศึกษา 
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ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสง
ค์ 

ตัวชี้วัด/ 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว                                                                   
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 2565 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
และการบริหาร
จัดการบ้านเมือง 
รองรับการ
เปลี่ยนแปลง และ
การพัฒนาเมืองสู่
อนาคต 

ที่ส าคัญของ
รัฐบาล 
 

ส่งเสริมการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาล
ในองค์กรและ
ชุมชน 
 

ร้อยละของผู้
เข้าอบรมมี
ความรู้เพิ่ม
มากขึ้น 

1 1 1 1 1 โครงการต่อเนื่อง
ทุกป ี

การ
เสริมสร้าง
ธรรมาภิ
บาลใน
องค์กร
และ
ชุมชน 

1โครงการ ส านักปลัด กองคลัง 
การช่าง 

กอง
การศึกษา 

    ร้อยละของ
กลุ่มมีความ
เข้มแข็ง 

3 3 3 3 3 โครงการต่อเนือ่ง
ทุกป ี

เสริมสร้าง
ความ
เข้มแข็ง
กระบวนก
ารมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน
ตาม
ระบอบ
ประชาธิป 
ไตย 
 

3 โครงการ ส านักปลัด กองคลัง 
การช่าง 

กอง
การศึกษา 
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ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสง
ค์ 

ตัวชี้วัด/ 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว                                                                   
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 2565 

การพัฒนาคุณภาพ 
สังคมคุณธรรม สู่
เมืองแห่งปัญญา
และสันติสุขที่ยั่งยืน 
 

การพัฒนาคน
และสังคมให้มี
คุณภาพ 
 

การพัฒนาคน
และสังคมให้มี
คุณภาพ 
 

ประชาชนมี
แหล่งศึกษา
เรียนรู้ และ 
ได้รับบริการ
ด้าน
สาธารณสุข 

ร้อยละของ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ดีขึ้น 

20 20 20 20 20 โครงการต่อเนื่อง
ทุกป ี

การ
เสริมสร้าง
สุขภาวะ
ของ
ประชาชน
อย่างครบ
วงจรและ
มีคุณภาพ
มาตรฐาน 

20โครงการ กองการศึกษา กองคลัง 
การช่าง 

ส านักปลัด 

    ร้อยละของ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ดีขึ้น 

10 10 10 10 10 โครงการต่อเนื่อง
ทุกป ี

3.พัฒนา
ระบบ
บริการ
ภาครัฐให้
มี
ประสิทธิ
ภาพ 

10 โครงการ ส านักปลัด กองคลัง 
การช่าง 

กอง
การศึกษา 
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ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสง
ค์ 

ตัวชี้วัด/ 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว                                                                   
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 2565 

การพัฒนาคุณภาพ 
สังคมคุณธรรม สู่
เมืองแห่งปัญญา
และสันติสุขที่ยั่งยืน 
 

การพัฒนาคน
และสังคมให้มี
คุณภาพ 
 

การพัฒนาคน
และสังคมให้มี
คุณภาพ 
 

ประชาชนมี
แหล่งศึกษา
เรียนรู้ และ 
ได้รับบริการ
ด้าน
สาธารณสุข 
 

ร้อยละของ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ดีขึ้น 

6 6 6 6 6 โครงการต่อเนื่อง
ทุกป ี

การ
เสริมสร้าง
สุขภาวะ
ของ
ประชาชน
อย่างครบ
วงจรและ
มีคุณภาพ
มาตรฐาน 

6 โครงการ ส านักปลัด กองคลัง 
การช่าง 

กอง
การศึกษา 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
และการบริหาร
จัดการบ้านเมือง 
รองรับการ
เปลี่ยนแปลง และ
การพัฒนาเมืองสู่
อนาคต 

การสร้างความ
เข้มแข็งและการ
บริหารจัดการที่ดี 
 

การสร้างความ
เข้มแข็งและ
การบริหาร
จัดการที่ดี 
 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การเสริมสร้าง
ธรรมา ภบิาล
ในองค์กรและ
ชุมชน 

ร้อยละของ
ความพึง
พอใจของผู้
เข้ารับ
บริการ
สถานที่ 

1 1 1 1 1 เพิ่มขึ้นปีละ 1 
โครงการ 

การ
เสริมสร้าง
ธรรมาภิ
บาลใน
องค์กร
และ
ชุมชน 

5โครงการ กองคลัง 
การช่าง 

กองการศึกษา 

กองคลัง 
การช่าง 

กอง
การศึกษา 
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ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสง
ค์ 

ตัวชี้วัด/ 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว                                                                   
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 2565 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
และการบริหาร
จัดการบ้านเมือง 
รองรับการ
เปลี่ยนแปลง และ
การพัฒนาเมืองสู่
อนาคต 

การสร้างความ
เข้มแข็งและการ
บริหารจัดการที่ดี 
 

การสร้างความ
เข้มแข็งและ
การบริหาร
จัดการที่ดี 
 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล
ในองค์กรและ
ชุมชน 

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
เพิ่มขึ้น 

3 3 3 3 3 โครงการต่อเนื่อง
ทุกป ี

การ
เสริมสร้าง
ธรรมาภิ
บาลใน
องค์กร
และ
ชุมชน 

3 โครงการ ส านักปลัด กองคลัง 
การช่าง 

กอง
การศึกษา 
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ส่วนที่ 4  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน 
แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ส านักปลัด 
กองการศึกษา 
กองช่าง 

 

2 การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
ด้านการ
เศรษฐกิจ 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน 
แผนงานการเกษตร 
แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ส านักปลัด 
กองการศึกษา 

 

3 การบริหารจัดการและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
 

แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานเกษตร 

ส านักปลัด 
กองช่าง 
 

 

4 ส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

ด้านบริหารทั่วไป 
ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน 

ส านักปลัด  

 
 
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลร่มเมือง 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การพัฒนาคุณภาพ สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขท่ียั่งยืน 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
 3.1 แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อาหาร
กลางวัน 

จัดหาอาหารกลางวัน
ให้กับนักเรียน 

อุดหนุนอาหาร
กลางวันแก่เด็ก
นักเรียน) 

920,000 920,000 920,000 920,000 920,000 จ านวนเด็กท่ี
ได้รับประทาน
อาหารกลางวัน
ครบทั้ง5หมู ่

นักเรียนมี
อาหารกลางวัน
มีคุณภาพ 

กองการศึกษา 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง 

เทศบาลต าบลร่มเมือง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่  1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 
   2. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข  
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่ง
ไทรทอง-เขตต าบลสมหวัง 
หมู่ที่ 6 ต าบลร่มเมือง 
อ าเภอเมืองพัทลุง 
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ต าบล
สมหวัง อ าเภอกงหรา 
จังหวัดพัทลุง  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา 

กว้าง 6 ม. ยาว 
625 ม.  
หนา 0.15 ม. 

6,150,000 6,150,000 6,150,000 6,150,000 6,150,000 ความยาว
ของถนน 

ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวกใน
การสญัจร 

อบจ.พัทลุง 

2. ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
ปลวกล้อน-บ้านล า ม.7   
ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง 
เชื่อมต่อหมู่ที่ 10 ต.ท่าแค 
อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา 

กว้าง 6 ม.  
ยาว 5,580 ม.  
 

11,230,000 11,230,000 11,230,000 11,230,000 11,230,000 ความยาว
ของถนน 

ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวกใน
การสญัจร 

อบจ.พัทลุง 

แบบ ผ. 03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลร่มเมือง 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
บาท) 

2565
บาท) 

1 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง 15,400 15,400 15,400 15,400  ส านักปลัด 

2 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑไ์ฟฟ้า
และวิทยุ 

จัดซื้อตูล้ าโพง
อเนกประสงค์ 

1 ชุด 11,000 11,000 11,000 11,000  ส านักปลัด 

3 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อโต๊ะท างาน 5 ตัว 27,500 27,500 27,500 27,500  กองคลัง 

4 บริหารงานทั่วไป ครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง 32,000 32,000 32,000 32,000  กองคลัง 

5 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อพัดลมแขวนผนัง
พร้อมติดตั้ง 

10 ตัว 22,000 22,000 22,000 22,000  กองการศึกษา 

6 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑง์าน
บ้านงานครัว 

จัดซื้อคูลเลอร์น้ าสแตน
เลส 

2 ใบ 8,000 8,000 8,000 8,000  กองการศึกษา 

7 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 ตัว 10,000 10,000 10,000 10,000  กองช่าง 

8 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑโ์ฆษณา
และเผยแพร่ 

จัดซื้อกล้องดิจิตอล 1 ตัว 14,000 14,000 14,000 14,000  กองช่าง 

แบบ ผ. 08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลร่มเมือง 

 
 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
บาท) 

2565 
บาท 

9 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ ารวจ จัดซื้อเทปวัดระยะ 2 ม้วน 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 กองช่าง 

10 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑเ์กษตร จัดซื้อเครื่องสูบน้ ามอเตอร์
ไฟฟ้าแบบหอยโข่ง 

1 เครื่อง 11,000 11,000 11,000 11,000 11,00
0 

กองช่าง 

11 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืนๆ จัดซื้อเครื่องสูบน้ าชนิด
จมน้ า(ซัมเมอร์สซิเบิล) 

1 เครื่อง 25,000 25,000 25,000 25,000 25,00
0 

กองช่าง 

12 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืนๆ จัดซื้อปั้มแช่(ไดโว่) 
 
 

1 เครื่อง 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 กองช่าง 
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ส่วนที่ ส่วนที่ ๕๕  

 
 

๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้อง

ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท า
แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง 
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น   เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด 
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี   
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

การติดตามและประเมินผล 

http://www.dla.go.th/
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 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 

โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ๑. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 ๒. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและ

บางเรื่องอาจท าไม่ได้   
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ

ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง

ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 

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

 


