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บทที่ 3
การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิ่น
-----------------------

3.1 หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น
นับแตไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เปนตนมา
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญไดกําหนดบทบาทอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความอิสระในการกําหนดนโยบายการ
ปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะในเขต
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ของตนเอง มีกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น มีการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการบริหารสาธารณะที่จําเปนแก
ทองถิ่น ตลอดจนกําหนดสัดสว นรายไดขององคกรปกครองส วนทองถิ่นมากขึ้น ไม นอยกว ารอยละ 35 ของ
รายไดของรัฐภายในป 2556
ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่นยุคหลังจากรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันประกาศใช จึงมีบทบาท
อํานาจหนาที่อยางกวางขวางขึ้นไมเพียงแตจะมีหนาที่ในการใหบริการสาธารณะพื้นฐานแกประชาชนในทองถิ่น
เทานั้น แตยังมีบทบาทหนาที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของ
ทองถิ่นดวย และเปดใหประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหารและการตรวจสอบการบริหารจัดการของ
ทองถิ่น โดยยึดหลัก “การบริหารจัดการที่ดี มีความโปรงใสและมีสวนรวมของประชาคม”
3.1.1 การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
รัฐบาลคณะปจจุบัน โดยมี น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี ไดกําหนดนโยบายการพัฒนา
ทองถิ่น ซึ่งมีแนวนโยบายที่จัดวางเปนดังนี้
1.1 นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก
1) สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย
2) กําหนดใหการแกไขและปองกันปญหายาเสพติดเปนวาระแหงชาติ
3) ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอยางจริงจัง
4) สงเสริมใหมีการบริหารจัดการนํ้าอยางบูรณาการและเรงรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทาน
5) เรงนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนกลับมาสูพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต
6) เรงฟฟูความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและนานาประเทศ
7) แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและผูประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟอและ
ราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
1.2 นโยบายความมั่นคงของรัฐ
1) ปกปองและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
2) เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศใหมีความพรอมในการรักษาเอกราช
อธิปไตย และบูรณภาพแหงดินแดน
3) เสริมสรางสันติภาพของการอยูรวมกันกับประเทศเพื่อนบาน
4) แกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมืองทั้งระบบไมใหมีผลกระทบตอความมั่นคง
5) เสริมสรางศักยภาพในการจัดการกับปญหาภัยคุกคามขามชาติ
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1.3.1 ดานการศึกษา
1) คนไทยทุกกลุม ทุกวัย ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐานสากล ตั้งแตระดับ
ปฐมวัย จนตลอดชีวิต มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสรางขีด
ความสามารถของประเทศในการเปนศูนยกลางการศึกษา ฝกอบรมการวิจัยและ
พัฒนาในระดับภูมิภาค รวมทั้งเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู
1.3.2 ดานแรงงาน
1) เพิ่มโอกาสการมีงานทําของประชากรในทุกกลุม/ชวงวัย
2) จัดระบบการคุมครองและสวัสดิการแกแรงงานใหครอบคลุมมากขึ้น
3) จัดระบบการจางแรงงานตางดาวที่มีประสิทธิภาพ
1.3.3 ดานสาธารณสุข
1) ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพอยางครอบคลุม มีคุณภาพ และเขาถึงบริการได
อยางไมเปนอุปสรรค
2) ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี มีพฤติกรรมสุขภาพเหมาะสม สามารถควบคุมและลด
ปจจัยเสี่ยงตอโรคเรื้อรัง
3) ประเทศไทยเปนศูนยกลางดานสุขภาพและการรักษาพยาบาลในระดับนานาชาติ
1.3.4 ดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
1) สังคมและคนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงาม
2) มรดกทางศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทยมีบทบาทในการเรียนรูและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมากขึ้น
1.3.5 ดานสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย
1) แกไขปญหาความยากจนอยางครบวงจรมุงใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ศักยภาพในการแกไขปญหาความยากจนมีหลักประกันความมั่นคงในการดํารงชีวิต
2) เด็ก สตรี และคนพิการที่ดอยโอกาส ไมถูกเลือกปฏิบัติและละเมิดสิทธิอันพึงได
ไมตกเปนเหยื่อของขบวนการคามนุษย
3) สังคมเขมแข็งมีความปลอดภัยและมีภูมิคุมกันภัยยาเสพติด มีระบบปองกันมิให
กลุมเสี่ยงเปนเหยื่อของยาเสพติด
1.3.6 ดานการกีฬาและนันทนาการ
1) เด็ก เยาวชน และประชาชนไดออกกําลังกายเลนกีฬาเปนประจํา เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
2) นักกีฬาปกติและผูพิการมีความสามารถและทักษะความเปนเลิศดานกีฬาที่
ทัดเทียมกับคูแขงในการแขงขันระดับนานาชาติ
3) ประเทศไทยไดเปนเจาภาพในการจัดการแขงขันกีฬาในระดับนานาชาติอยาง
ตอเนื่อง
1.4 นโยบายเศรษฐกิจ
1.4.1 ดานการบริหารเศรษฐกิจมหาภาค
1) สรางความยั่งยืนทางการคลัง
2) รักษาเสถียรภาพภาคการเงิน ตลาดทุน
3) รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภาพรวม
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1) ภาคเกษตร
- มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น
- เกษตรกรไดรับการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง
- ทรัพยากรการเกษตรไดรับการพัฒนา
2) ภาคอุตสาหกรรม
- มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
- ผูประกอบการรายใหมและจํานวนผูประกอบการเดิมที่ไดรับการสงเสริมและ
พัฒนามีจํานวนเพิ่มขึ้น
- วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในสาขาเปาหมายมีผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น
3) ภาคการทองเที่ยวและบริการ
- ฟนฟูภาพลักษณประเทศไทยในฐานะแหลงทองเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลก
- เสริมสรางภาพลักษณประเทศไทยเปนจุดหมายหลักของอุตสาหกรรมไมซใน
ภูมิภาคเอเชีย
- ดําเนินการพัฒนา ฟนฟู อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่เปน
แหลงทองเที่ยวหลักของประเทศ
- ชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมในการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
4) การตลาด การคา และการลงทุน
- รักษาตลาดเดิมและขยายการสงออกไปตลาดใหม
- ขยายผลของความตกลงดานการคา การลงทุน ไปสูการปฏิบัติโดยเชื่อมโยงกับ
ผูประกอบการใหไดรับประโยชนสูงสุด
- ผูประกอบการไทยมีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจและมีการลงทุนเพิ่มขึ้นทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ
1.4.3 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเพิ่ม ความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
1) ยกระดับคุณภาพชีวิต สรางโอกาสในการกระจายผลผลิต และเพิ่มรายไดใหกับ
ประชาชนในเขตชนบท
2) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการขนสงและโลจิสติกส และการขนสงตอเนื่องหลาย
รูปแบบ เพื่อใหการเดินทางและการขนสงสินคามีความสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยรวมทั้งประหยัดคาใชจายในการขนสง
3) ศูนยกลางการคมนาคมในภูมิภาค ที่มีโครงขายเชื่อมโยงการเดินทางและการขนสง
สินคาระหวางเมือง และระหวางประเทศ ที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และ
มีคุณภาพการใหบริการตามมาตรฐานสากล
1.4.4 ดานพลังงาน
1) จัดหาพลังงานใหเพียงพอ มีเสถียรภาพและพึ่งพาตนเองไดมากขึ้น
2) นโยบายดานพลังงานทดแทนเปนวาระแหงชาติ
1.4.5 ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1) เสริมสรางและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
โทรคมนาคมใหครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ
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อยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
3) สรางโอกาสและลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่ สาร
4) พัฒนาบุคลากรดาน ICT และบุคคลทั่วไปใหมีความรูความสามารถในการ
สรางสรรคผลิตและใช ICT อยางมีคุณธรรมจริยธรรมวิจารณญาณและรูเทาทัน
5) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสราง
มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถ ในการแขงขันของประเทศ
1.5 นโยบายที่ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1.5.1 คุมครองและอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปา ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา
ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง รวมทั้งฟนฟูอุทยานทางทะเล
อยางเปนระบบ
1) อนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินปาไม
2) พัฒนากลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และฟนฟูแหลงน้ํา ตนทุน รวมทัง้
พัฒนาน้ําสะอาด
1.5.2 คุมครองและฟนฟูพื้นที่อนุรักษที่มีความสําคัญเชิงระบบนิเวศ เพื่อการอนุรักษ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
1) อนุรักษและพัฒนาการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
1.5.3 จัดใหมีระบบการปองกัน รวมทั้งเตือนภัยและบรรเทาความเดือดรอนแก
ผูประสบภัยธรรมชาติ
1) พัฒนากลไกและระบบเครือขายขอมูลพิบัติภัยธรรมชาติและมนุษย
1.5.4 ควบคุมและลดปริมาณของเสียที่กลายมาเปนมลพิษทั้งในรูปขยะ ขยะอันตราย
มลพิษทางอากาศ กลิ่น เสียง และน้ําเสีย
1) เตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ทั้งคุณภาพอากาศ น้ําเสีย กลิ่น และเสียงขยะทุกประเภท ที่เกิดจากการผลิต
และบริโภค ใหอยูในเกณฑมาตรฐาน
2) สงเสริมใหผูประกอบการมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม และมีการ
ผลิต สินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น
3) มีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพองคกรในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
รวมทั้ง ระบบการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมรูปแบบใหมที่สอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญ ภายใตการมีสวนรวมของทุกภาคสวนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีศักยภาพในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืนสอดคลองกับ
สภาพพื้นที่และวิถีชุมชน
1.5.5 พัฒนาองคความรูในการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1) พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการมลพิษ และการอนุรักษพลังงาน
รวมทั้งการเรียนรูและถายทอดองคความรูในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
1.5.6 ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งสราง
จิตสํานึกในการอนุรักษและการใชประโยชน

-301) ปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ
2) สาธารณชนเกิดการรับรูและมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และปรับพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
1.6 นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
1.6.1 สงเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยตามแนวพระราชดําริ การวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งงานวิจัยขั้นพื้นฐาน และงานวิจัยประยุกต
1) ผลงานวิจัย ทุกระดับสามารถนํา ไปประยุกตใชในภาคการผลิต บริการ และ
การ ยกระดับคุณภาพชีวิต
1.6.2 เรงรัดผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและบุคลากรดานการวิจัยให
สามารถตอบสนองความตองการของภาคการผลิต
1) เรงผลิตบุคลากรวิจัยและพัฒนาใหสามารถตอบสนองตอความตองการของภาค
การผลิต
1.6.3 ปฏิรูประบบการวิจัยและพัฒนาของประเทศ
1) พัฒนาระบบฐานขอมูลที่จะชวยในการจัดการทรัพยากรในการวิจัยใหมี
ประสิทธิภาพและใชประโยชนจากงานวิจัยรวมทั้งสรางเครือขายระหวางผูที่
เกี่ยวของวิจัย ทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ
2) สนับสนุนงานวิจัยเชิงบูรณาการใหสามารถนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในการ
พัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
1.7 นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
1.7.1 พัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานในทุกมิติและทุกระดับ
1) ไทยมีความสัมพันธระดับปกติ และไดรับการยอมรับจากประเทศเพื่อนบาน
รวมทั้งขยายความรวมมือภายใตกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
ACMECSGMSIMT-GT และ BIMSTEC
1.7.2 สงเสริมความรวมมือเพื่อสรางความแข็งแกรงของอาเซียน ในวาระที่ไทยดํารงตําแหนง
ประธานอาเซียน และบรรลุการจัดตั้งประชาคมอาเซียนตามกฎบัตรอาเซียน
1) ไทยขยายความรวมมือกับประเทศในเอเชีย รวมผลักดันกรอบความรวมมือเอเชีย
ตลอดจนมีบทบาทในการเสริมสรางความแข็งแกรงของอาเซียน
2) ผลักดันใหเกิดความรวมมือเพื่อการพัฒนาเสริมสรางความแข็งแกรงดาน
โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศของภูมิภาคอาเซียน
1.7.3 สงเสริมความรวมมืออยางใกลชิดกับประเทศมุสลิมและองคกรมุสลิมระหวางประเทศ
1) ไทยขยายความสัมพันธอันดีกับทุกประเทศและองคกรมุสลิมระหวางประเทศ
เพื่อสนับสนุนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
1.7.4 กระชับความรวมมือและความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรกับประเทศที่มีบทบาท
สําคัญของโลกและประเทศคูคาของไทยในภูมิภาคตาง ๆ
1) ไทยมีความสัมพันธที่ใกลชิดยิ่งขึ้นและขยายความรวมมือกับประเทศหุนสวนทาง
ยุทธศาสตร ตลอดจนกับประเทศ/กลุมประเทศที่มีบทบาทสําคัญของโลก และ
สามารถสรางความเชื่อมั่นตอไทยตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทาง
เศรษฐกิจระหวางประเทศอยางยั่งยืน

-312) กระชับและพัฒนาความรวมมือทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กับประเทศที่มีบทบาทสําคัญของโลกและประเทศคูคาของไทยในภูมิภาคตาง ๆ
1.7.5 สงเสริมการมีบทบาทรวมกับประชาคมโลก ในเรื่องการกําหนดบรรทัดฐาน
ระหวางประเทศ
1) บทบาทและทาทีไทยเปนที่ยอมรับในองคการระหวางประเทศตาง ๆ ในการกําหนด
บรรทัดฐานระหวางประเทศโดยเฉพาะเรื่องการคาสินคาเกษตร กฎระเบียบดาน
ทรัพยสินทางปญญา การรักษาสันติภาพ ความมั่นคง การสงเสริมกระบวนการ
ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชนมนุษยธรรม สิ่งแวดลอมและพลังงาน และใหความ
รวมมือในการแกไขประเด็นปญหาขามชาติดานความมั่นคงของมนุษย
2) สงเสริมใหประเทศไทยมีบทบาทรวมกับประชาคมโลกในฐานะตัวแทนสมาชิก
ภูมิภาคในการกําหนดนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม
1.7.6 สนับสนุนการเขารวมในขอตกลงระหวางประเทศทั้งทวิภาคีและพหุภาคีที่เปน
ประโยชนตอประเทศ
1) ไทยเขาเปนภาคีของความตกลงระหวางประเทศที่เปนประโยชนตอไทย
1.7.7 สงเสริมการรับรูและความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในโลกที่
มีผลกระทบตอประเทศไทย
1) สาธารณชนไทยเขาใจและใหการสนับสนุนการดําเนินนโยบายการตางประเทศของ
รัฐบาล เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในโลกที่สําคัญและมีผลกระทบตอไทย
1.7.8 สรางความเชื่อมั่นของตางประเทศตอประเทศไทยและการเขาถึงระดับประชาชน
1) ไทยมีภาพลักษณที่ดีในสายตาประชาคมระหวางประเทศ และนานาประเทศมี
ทัศนคติในทางบวกและความเชื่อมั่นตอประเทศไทย
1.7.9 คุมครองและสงเสริมสิทธิและผลประโยชนของคนไทย แรงงานไทย และภาค
ธุรกิจเอกชนไทยในตางประเทศ และสนับสนุนการสรางความเขมแข็งใหแก
ชุมชนไทยในตางประเทศ
1) คนไทย/แรงงานไทยในตางประเทศที่ประสบปญหาไดรับความชวยเหลือ
อยางทั่วถึง ชุมชนไทยในตางประเทศมีความเขมแข็งและสามารถรักษาเอกลักษณและ
ความเปนไทย
1.8 นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
1.8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
1) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีขีดความสามารถในทางการคลัง มีความเปนอิสระ
พึ่งพาตนเองไดมากขึ้นมีการใหบริการสาธารณะที่มีคุณภาพมาตรฐานบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลเปนที่ยอมรับของประชาชน เพิ่มขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบติดตามประเมินผลการกระจาย
อํานาจและรายงานผลอยางตอเนื่อง
2) ระบบบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดมีความคลองตัว มีประสิทธิภาพ และมี
การบูรณาการภายในจังหวัด กลุมจังหวัด
3) องคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญที่มีความพรอมไดรับการสนับสนุนใหจัดตั้ง
เปนทองถิ่นรูปแบบพิเศษได

-324) ระบบการบริหารงานภาครัฐ สามารถอํานวยความสะดวกและใหบริการแก
ประชาชน รวมทั้งยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และธรรมาภิบาลเปนที่ยอมรับของ
ประชาชน
5) การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให
ทันสมัยและเสริมสรางบุคลากรภาครัฐใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพเพื่อ
ตอบสนองความตองการของประชาชน
6) ระบบราชการมีความโปรงใส ปญหาเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นลดลง
1.8.2 กฎหมายและการยุติธรรม
1) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินเพิ่มมากขึ้น ระบบงานยุติธรรมมี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลนําไปสูการสรางสังคมไทยใหมีความยุติธรรมดวย
การมีสวนรวมของรัฐ ประชาชนมากขึ้น
1.8.3 สื่อและการรับรูขอมูลขาวสาร
1) การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานขอมูลขาวสารภาครัฐ สามารถขยายโอกาสใน
การรับรูขอมูลขาวสารของประชาชนใหถูกตอง เปนธรรม และรวดเร็ว
2) ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง
3) ใหมีศูนยบริการขอมูลภาครัฐเพื่อประชาชนผานทางโทรศัพทหมายเลขเดียว
ทั่วประเทศ เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรู เขาถึงขอมูลขาวสาร และ
รองทุกขเกี่ยวกับภาครัฐไดอยางกวางขวางเปนธรรมและรวดเร็ว
3.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ซึ่งประกาศใชในวันที่
26 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เปนปที่ 66 ของรัชการปจจุบัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555–2559) ได จั ด ทํ า ขึ้ น ในช ว งเวลาที่ ป ระเทศไทยต อ งเผชิ ญ กั บ สถานการณ ท างสั ง คม เศรษฐกิ จ และ
สิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และสงผลกระทบอยางรุนแรงกวาชวงที่ผานมา ในระยะแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 9–10 สังคมไทยไดอัญเชิญหลัก“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ไปประยุกตใชอยางกวางขวางในทุก
ระดับ ตั้งแตระดับปจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม จนถึงระดับประเทศ ซึ่งไดมีสวนเสริมสรางภูมิคุมกันและชวย
ใหสังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูไดอยางมั่นคงทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ในระยะแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11 ทุกภาคสวนในสังคมไทยเห็นพองรวมกันนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนปรัชญานํา
ทางในการพั ฒ นาประเทศอย า งต อ เนื่ อ ง เพื่ อ มุ งให เ กิ ด ภู มิ คุ มกั น และมี ก ารบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งอย า ง
เหมาะสม เพื่อใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน
1.1 วิสัยทัศนประเทศไทย
วิสัยทัศนและพันธกิจ การพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ
วัตถุประสงคและเปาหมาย ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาที่มีลําดับความสําคัญสูง ดังนี้
“สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง”
1.2 พันธกิจ
1) สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ไดรับการคุมครองทาง
สังคมที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียม มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาคทุก
ภาคสวนไดรับการเสริมพลังใหสามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา ภายใตระบบบริห ารจัดการภาครัฐที่
โปรงใส เปนธรรม
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แตละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็ง สามารถปรับตัวรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง
3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรูความคิด
สรางสรรค และภูมิปญญา สรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน ปรับโครงสรางการผลิตและการบริโภคให
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พรอมสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
4) สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน
รวมทั้งสรางภูมิคุมกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
วัตถุประสงคและเปาหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
1.3 วัตถุประสงค
1) เพื่อเสริมสรางสังคมที่เปนธรรมและเปนสังคมสันติสุข
2) เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุมวัยอยางเปนองครวมทั้งทางกาย ใจ สติปญญา อารมณ คุณธรรม
จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ
3) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีเสถียรภาพคุณภาพและยั่งยืนมีความเชื่อมโยงกับเครือขาย
การผลิตสินคาและบริการบนฐานปญญา นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคในภูมิภาคอาเซียน มีความมั่นคงทาง
อาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นําไปสูการเปนสังคมคารบอนต่ํา
4) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศ และเปนฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ
1.4 เปาหมาย
1) ความอยูเ ย็นเปนสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้ําในสังคมลดลง
สัดสวนผูอยูใตเสนความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณการคอรรัปชั่นไมต่ํากวา 5.0 คะแนน
2) คนไทยมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมี
ความเขมแข็งมากขึ้น
3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ใหความสําคัญกับการเพิ่ม
ผลผลิตภาพรวมไมต่ํากวารอยละ 3.0 ตอป เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศเพิ่ม
มูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ใหมีไมต่ํากวารอยละ
40.0
4) คุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑมาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ปา ไมเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศการตัดสินใจ และลดสัดสวนผูอยูใตเสนความยากจนลง
เหลือรอยละ 4 ภายในป 2559
1.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
การพัฒนาประเทศใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพและ
ยั่งยืนภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณไดยากและ
ซับซอนมากยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไดกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาที่
เหมาะสม โดยเรงสรางภูมิคุมกันเพื่อป องกันปจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศดานตางๆ ใหเขมแข็ง
ควบคูไปกับการพัฒ นาคนและสั งคมไทยให มีคุณภาพ มี โอกาสเขาถึงทรั พยากรและไดรับ ประโยชนจ ากการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม รวมทั้งสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรู และความคิด
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ยั่งยืน ยุทธศาสตรการพัฒนาที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีดังนี้
(1) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม
(2) ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน
(3) ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
(4) ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสู การเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
(5) ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
(6) ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
1.6 การบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สูการปฏิบัติ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สูการปฏิบัติ ตองใหภาคีพัฒนาทุกภาคสวนมีสวน
รวมในการขับเคลื่อน
(1) การสรางความรูความเขาใจใหทุกภาคสวนตระหนักถึงความสําคัญ และพรอมเขารวมในการ
ผลักดันแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไปสูการปฏิบัติ
(2) การสรางความเชื่อมโยงระหวางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผนดิน และแผนระดับอื่นๆ
(3) การสรางสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาตางๆ
(4) การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนฯ ที่ชัดเจน สามารถขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ในระดับประเทศและระดับพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
(5) การเสริมสรางบทบาทของทุกภาคสวนใหสามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
(6) การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
3.1.3 แผนพัฒนาจังหวัด จัดทําเปนยุทธศาสตรจังหวัดอุบลราชธานี
1. วิสัยทัศน (VISION) จังหวัดอุบลราชธานี
“ ชุมชนเขมแข็ง เมืองนาอยู เปนประตูการคาและทองเที่ยว การเกษตรมีศักยภาพ ”
2. พันธกิจ (MISSION)
1. ยกระดับคุณภาพชีวิต และพัฒนาสังคม
2. สงเสริมการคา การลงทุน และการทองเที่ยวสูอินโดจีน
3. พัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย และแปรรูปสินคาเกษตร
3. ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด (Strategic Issues)
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
กลยุทธ/แนวทาง
1.1 การพัฒนาสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตและแกไขความยากจน
1.2 การสงเสริมการศึกษาและแหลงเรียนรู
1.3 การสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
1.4 การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
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กลยุทธ/แนวทาง
2.1 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.2 การแกไขปญหาภัยแลง
2.3 การบริหารจัดการดานพลังงาน
3. การสงเสริมการคา การลงทุน และทองเที่ยว
กลยุทธ/แนวทาง
3.1 เชื่อมโยงและขยายชองทางการตลาด ผลิตภัณฑ OTOP/SMEs
3.2 พัฒนาศักยภาพผูประกอบการ OTOP เครือขายวิสาหกิจชุมชนและ SMEs
3.3 ยกระดับการคาใหไดมาตรฐานสากล
3.4 สรางพันธมิตรการคาในประเทศและประเทศเพื่อนบาน
3.5 สรางความเปนธรรมทางการคา
3.6 สรางความเขมแข็งใหผูประกอบการทองถิ่น
3.7 สงเสริมธุรกิจบริการ
3.8 การพัฒนาและศึกษาระบบใหบริการโลจิสติกส (Logistics) เพื่อสนับสนุนธุรกิจ
การคา
3.9 พัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว
4. การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินคาเกษตร
กลยุทธ/แนวทาง
4.1 การพัฒนาและสงเสริมการผลิตขาวหอมมะลิปลอดภัยจากสารพิษและขาว
หอมมะลิอินทรีย
4.2 การพัฒนาและสงเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจ
4.3 การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ําเพื่อการเกษตร
4.4 การพัฒนาและสงเสริมปศุสัตว และการประมง
5. การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์
กลยุทธ/แนวทาง
5.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
6. การเสริมสรางและรักษาความมั่นคง
กลยุทธ/แนวทาง
6.1 การเสริมสรางและรักษาความมั่นคง
3.1.4 แผนพัฒนาอําเภอ จัดทําตามแผนพัฒนาจังหวัด
3.1.5 การพัฒนาตามนโยบายริเริ่มของทองถิ่น
เทศบาลตําบลขามใหญ มีลักษณะที่ตั้งสวนใหญเปนชุมชนเมืองที่คอนขางมีความเจริญแลว มี
ประชาชนอาศัยอยูหนาแนน เนื่องจากสวนใหญประชาชนในพื้นที่จะปฏิบัติงานในเมือง และมีที่พักอาศัยอยูใน
เขตตําบล คาดวาจะมีสัดสวนการขยายตัวของชุมชนจะมากขึ้นและจะมีปญหาดานอื่น ๆ ตามมา จึงไดริเริ่ม
กําหนดนโยบายในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน โดยการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานในการดํารง
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ขยะมู ล ฝอยรวมตลอดถึ ง การส ง เสริ ม การศึ ก ษาให ค นมี ค วามรู มี คุ ณ ภาพและให ชุ ม ชนน า อยู อ าศั ย โดย
กระบวนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
3.1.6 ผลการพัฒนาในแผนพัฒนาที่ผานมา
การพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบล ในแผนพัฒนาประจําป พ.ศ.2555 และที่กําลังดําเนินการ
ภายใตกรอบแผนพัฒนาตําบลประจําป พ.ศ.2556 ที่ผานมาเนนการสรางความเจริญใหทองถิ่น ทั้งในดานความ
จําเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต ดวยการกระจายการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานโดยเฉพาะ ถนน ไฟฟา และทอ
ระบายน้ําและสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม ถึงแมวาที่ผานมามีสัดสวนในดานการพัฒนาเนนดาน
โครงสรางพื้นฐานมากกวาดานคุณภาพชีวิตก็ตามแตเปนไปตามความตองการของประชาชนภายในทองถิ่น
จากผลการดําเนินการพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลขามใหญไดสรางความเจริญเติบโต และ
ความสะดวกสบายในการบริการสาธารณะ ไดผลเปนที่นาพอใจ สังเกตไดจากการสอบถามจากประชาชนภายใน
ทองถิ่น และการไมมีขอรองเรียนปญหาความเดือดรอนของประชาชนซึ่งแนวทางพัฒนาขั้นตอไปควรที่จะกําหนด
สัดสวนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานคุณภาพชีวิตและดานสิ่งแวดลอม ควบคูกันในสัดสวนที่เหมาะสม
3.2 ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา
3.2.1 ผลวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่น
เทศบาลตําบลขามใหญรวมกับคณะทํางานโครงการบูรณาการชุมชนระดับตําบล พ.ศ.2557–
2559 ไดดําเนินการจัดทําประชาคมเพื่อจัดทําแผนบูรณาการชุมชนระดับตําบล พ.ศ.2557–2559 โดยได
แบงกลุมวิเคราะหปญหา 6 เรื่องดวยกัน คือ
1. ยาเสพติด
2. สิ่งแวดลอมและทรัพยากร
3. สุขภาพ
4. อาชีพเกษตรกรรม ที่ดินทํากิน การวางงาน
5. การศึกษาทองถิ่น ภูมิปญญาชาวบาน องคความรูทองถิ่น วัฒนธรรมและศาสนา
6. สิทธิของผูสูงอายุ เยาวชน สตรี คนดอยโอกาส กลุมเครือขายและสื่อชุมชน
ที่ประชุมมีความเห็นรวมกันวิเคราะหปญหาโดยใชหลัก SWOT analysis และจัดลําดับ
ความสําคัญของปญหา โดยใชวิธีการ Rating Soales มีเกณฑที่จะใชสําหรับการจัดลําดับความสําคัญ ปริมาณ
ปญหา ขนาดของกลุมคนที่ไดรับประโยชน ความรายแรงและความเรงดวน โดยเฉพาะปญหาดานสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาขยะมูลฝอย การระบายน้ํา เหตุรําคาญ ปญหายาเสพติด ปญหาสุขภาพ ปญหา
ดานเศรษฐกิจชุมชน กลุมอาชีพ ปญหาการศึกษาและวัฒนธรรมทองถิ่น ตามลําดับ โดยมีเปาหมายวัตถุประสงค
ตองการให “สังคมอยูกันอยางสงบสุขภายใตสิ่งแวดลอมที่ดี”
3.2.2 ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของเทศบาลตําบลขามใหญ
เทศบาลตําบลขามใหญ ไดวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคต โดยการวิเคราะหใชหลัก SWOTดังนี้

-37(1) จุดแข็ง (S : Strensth)
- ประชาชนมีคุณภาพ และมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาทองถิ่นทั้งในดาน
โครงสรางพื้นฐาน และคุณภาพชีวิต
- ชุมชนเขมแข็งไดรับการบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานครบถวน
สมบูรณ
- มีเสนทางสัญจรเปนไปดวยความสะดวกอยูหางตัวเมืองไมมาก
- มีโรงเรียนประถมศึกษา 9 แหง สามารถรองรับการเรียนของเด็กนักเรียนได
อยางเพียงพอ
- ผูนําชุมชนสมานสามัคคีไมมีปญหาในดานการรวมกันในการปกครองและ
บริหารการพัฒนา
- เทศบาลตําบลขามใหญมีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะ
และแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
- มีการประสานความรวมมือระหวางเทศบาลกับสวนราชการในพื้นที่
- สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองและการลงทุน
(2) จุดออน (W : Weakness)
- เปนชุมชนใหมมีบานเรือนของประชาชนปลูกสรางอยูหนาแนน
- ขาดระบบการจัดการดานผังเมือง การกําหนดเขตในการกอสรางอาคาร
- เปนสังคมชุมชนกึ่งเมือง ไมสามารถรวมกลุมกันเพื่อดําเนินการดาน
เศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุมอาชีพอยางเขมแข็ง
- บางสวนเปนชุมชนบานจัดสรร ขาดการใหความรวมกิจกรรมชุมชน
- เด็กและเยาวชนบางสวนมีพฤติกรรมไมศึกษาตอระดับที่สูงขึ้น
- ผูปกครองขาดความมั่นใจสถานศึกษาในพื้นที่นําลูกหลานไปศึกษา
สถาบันการศึกษาในเมือง
(3) โอกาส (O : Opportunity)
- จังหวัดอุบลราชธานีสามารถสนับสนุนงบประมาณใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
- เทศบาลตําบลขามใหญ สามารถพัฒนาการจัดเก็บรายไดเพิ่มขึ้น
ไดเกินกวาประมาณการปละประมาณรอยละ 25
(4) ขอจํากัด (T : Threat)
- มีความแตกตางทางฐานะและสังคมระหวางชุมชนเดิมกับชุมชนบานจัดสรร
- ไมมีพื้นที่สาธารณะที่จะดําเนินการจัดทําสวนสาธารณะและนันทนาการ
- มีปญหาแนวเขตการปกครองระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ประชาชนมาจากหลายชุมชนมีพื้นฐานความรูและพื้นฐานทางสังคมแตกตางกัน

