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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 วนท องถิ่นมากขึ้น ไม นอยกว ารอยละ 35 ของ
รายไดของรัฐบาล
ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่นยุคหลังจากรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันประกาศใช จึงมีบทบาท
อํานาจหนาที่อยางกวางขวางขึ้นไมเพียงแตจะมีหนาที่ในการใหบริการสาธารณะพื้นฐานแกประชาชนในทองถิ่น
เทานั้น แตยังมีบทบาทหนาที่รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นดวย
และเปดโอกาสใหประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหารและการตรวจสอบการบริหารจัดการของทองถิ่น
โดยยึดหลัก “การบริหารจัดการที่ดี มีความโปรงใสและมีสวนรวมของประชาคม”
3.1.1 การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ดวย พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอสภานิติบัญญัติ
แห งชาติ เมื่ อวัน ที่ 12 กันยายน 2557 โดยรั ฐบาลไดแบงการดําเนินการเป น 2 ระยะ คื อ ระยะเร งด วนที่ จะ
ดําเนินการในปแรก และระยะการบริหารราชการ 4 ป ของรัฐบาล สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
ดานการบริหารราชการแผนดิน มีนโยบาย 11 ดาน
1) การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
โดยจะใชมาตรการทางกฎหมายมาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินการกับผูคะนองปาก ยามใจหรือประสงคราย มุงสั่นคลอนสถาบันหลัก
ของชาติ โดยไมคํานึงถึงความรูสึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเปนจํานวนมาก ตลอดจนเผยแพรความรูความ
เขาใจที่ถูกตองและเปนจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยและพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุน
โครงการทั้ ง หลายอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ตลอดจนเร ง ขยายผลตามโครงการและแบบอย า งที่ ท รง
วางรากฐานไวใหแพรหลายและเกิดประโยชนในวงกวาง
2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ
2.1 ในระยะเรงดวน รัฐบาลไดใหความสําคัญตอการเตรียมพรอมสูประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ดาน ประกอบดวย
- การบริหารจัดการชายแดน
- การสรางความมั่นคงทางทะเล
- การแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ
- การสรางความไววางใจกับประเทศเพื่อนบาน
- การเสริมสรางในการปฏิบัติการทางการทหารรวมกันของอาเซียน โดยเนนความรวมมือเพื่อ
ปองกัน แกไขขอพิพาทตาง ๆ รวมถึงการแกไขปญหาเสนเขตแดนโดยใชกลไกระดับทวิภาคีและพหุภาคี กําหนดให
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ขามชาติเปนปญหาเฉพาะหนาที่ตองไดรับการปองกันและแกไขโดยการบังคับใชกฎหมายที่เขมงวด
2.2 เรงแกไขปญหาการใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนํายุทธศาสตร เขาใจ
เขาถึง และพัฒนามาใชตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี พรอมสงเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผูมีความคิดเห็น
ตางจากรัฐ และสรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไมเลือก
ปฏิบัติ ควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่ ทั้งจะเพิ่ม
ระดับปฏิสัมพันธกับตางประเทศ และองคการระหวางประเทศที่อาจชวยคลี่คลายปญหาได
2.3 พัฒนาและเสริมสรางของกองทัพและระบบปองกันประเทศใหทันสมัย มีความพรอมใน
การรั ก ษาอธิ ป ไตย และผลประโยชน ข องชาติ ปลอดพ น จากการคุ ก คามทุ ก รู ป แบบ ส ง เสริ ม และพั ฒ นา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อนําไปสูการพึ่งพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ รวมถึงการบูรณาการความ
รวมมือระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมปองกันประเทศได
2.4 เสริมสรางความสัมพันธอันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่วานโยบายการตางประเทศเปน
สวนประกอบสําคัญของนโยบายองครวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผนดิน ไมวาในดานการเมือง เศรษฐกิจ
หรื อสั งคม โดยจะนํ ากลไกทางการทู ตแบบบู รณาการมาใช ให เกิ ดประโยชน สู งสุ ดแก ประชาชนทั้ งทางตรงและ
ทางออม
3) การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ
3.1 ในระยะเฉพาะหนา จะเร งสร างโอกาส อาชี พ และการมี รายได ที่มั่น คงแกผู ที่เข าสู
ตลาดแรงงาน โดยใหแรงงานทั้งระบบมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานในทุกระดับอยางมี
มาตรฐาน
3.2 ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย รวมถึงปญหาผูหลบหนีเขาเมือง การทารุณกรรมตอ
แรงงานขามชาติ การทองเที่ยวที่เนนบริการทางเพศและเด็ก และปญหาคนขอทาน ดวยการปรับปรุงกฎหมาย
ขอบังคับที่จําเปนและเพิ่มความเขมงวดในการระวังตรวจสอบ
3.3 ในระยะตอไป จะพัฒนาระบบการคุมครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการ
ชุมชนใหมีประสิทธิภ าพและมี ความยั่งยื นมากยิ่งขึ้ น รวมทั้ งการดูแลใหมีระบบการกูยืมที่เปนธรรมและการ
สงเคราะหผูยากไรอัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุมครองและพิทักษสิทธิจัดสวัสดิการชวยเหลือและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูสูงอายุ สตรีและเด็ก
3.4 เตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตและการมีเงินหรือกิจกรรม
ที่เหมาะสม เพื่อสรางสรรคและไมกอภาระตอสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบาน สถานพักฟน
และโรงพยาบาล ที่เปนความรวมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงิน
การคลังสําหรับการดูแลผูสูงอายุ
3.5 เตรียมความพรอมเขาสูสังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเขาสูประชาคมอาเซียน
โดยสรางความเขมแข็งและความพรอมแกแรงงานไทยและรวมพัฒนาระบบความคุมครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน
3.6 จัดระเบียบสังคม สรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใหแกเจาหนาที่
ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใชคานิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ได
ประกาศไวแลว

คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
2. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม
3. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย
4. ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรง และทางออม
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6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน
7. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ
9. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
10. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจาย
จําหนาย และพรอมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพรอมเมื่อมีภูมิคุมกันที่ดี
11. มีความเขมแข็งทั้งรางกาย และจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา หรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา
12. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง
3.7 แกปญหาการไรที่ดินทํากินของเกษตรกรและการรุกล้ําเขตปาสงวน โดยการกระจายสิทธิการ
ถือครองใหแกผูที่อยูในพื้นที่ที่ไมไดรุกล้ํา และออกมาตรการปองกันการเปลี่ยนมือไปอยูในครอบครองของผูที่มิใชเกษตรกร
ใชเทคโนโลยีดาวเทียมสํารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แกไขปญหาเขตที่ดินทับซอนและแนวเขตพื้นที่ปาที่ไมชัดเจน
4) การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยใหความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน เพื่อสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพ เพื่อลด
ความเหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคนใหเปนที่ตองการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในดานการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจ
บริการ
4.2 ในระยะเฉพาะหน า จะปรั บ เปลี่ ย นการจั ด สรรงบประมาณสนั บ สนุ น การศึ กษาให
สอดคลองกับความจําเปนของผูเรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนใหเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยอาจจะพิจารณาจัดให
มีคูปองการศึกษาเปนแนวทางหนึ่ง
4.3 ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนทั่วไป
มีโอกาสรวมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และรวมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู
4.4 พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
4.5 สงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสรางแรงงานที่มีทักษะ
4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครู เนน
ครูผูสอนใหมีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใชในการเรียนการสอน
เพื่อเปนเครื่องมือชวยครูหรือเพื่อการเรียนรูดวยตัวเอง
4.7 ทะนุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนใหองคกรทางศาสนามี
บทบาทสําคัญในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันทในสังคมไทยอยางยั่งยืน
4.8 อนุ รั กษ ฟน ฟู และเผยแพร มรดกทางวั ฒ นธรรม ภาษาไทย และภาษาถิ่น ภู มิป ญญา
ทองถิ่น
4.9 สนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบาน และวัฒนธรรม
สากล
4.10 ลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกที่ดี
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5.1 วางรากฐานใหระบบหลักประกันสุขภาพใหมีความครอบคลุมประชากรในทุกภาคสวน
อยางมีคุณภาพโดยไมมีความเหลื่อมล้ําของคุณภาพบริการในแตละระบบ และบูรณาการขอมูลระหวางทุกระบบ
หลักประกันสุขภาพ
5.2 พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเนนการปองกันโรคมากกวารอใหปวยแลวจึงมารักษา
สรางกลไกจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยูที่สวนกลาง ปรับระบบการจางงาน การกระจาย
บุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขใหเหมาะสมกับทองถิ่น
5.3 เสริมสรางความเขมแข็งของระบบเฝาระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติ
ซ้ํา
5.4 ปองกันและแกไขปญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
5.5 สงเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ
5.3 ประสานการทํางานระหวางภาคสวนตาง ๆ ในสังคม เพื่อปองกันและแกปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุน และปญหาดานการแพทยและจริยธรรมของการอุมบุญ การปลูกถายอวัยวะและสเต็มเซลล
โดยจัดใหมีมาตรการและกฎหมายที่รัดกุม
5.6 ประสานการทํางานระหวางภาคสวนตาง ๆ ในสังคม เพื่อปองกันและแกปญหาการตั้งครรภใน
วัยรุน
5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยดานวิทยาศาสตรการแพทยและสาธารณสุข
6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
6.1 ในระยะเรงดวน เรงจายงบลงทุนของปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังคางอยูกอนที่จะพน
กําหนดภายในสิ้นปนี้
6.2 สานตอนโยบายงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแหงชาติที่ไดจัดทําไว
โดยนําหลักการสําคัญของการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่ใหความสําคัญใน
การบูรณาการงบประมาณ และความพรอมในการดําเนินงานรวมนําแหลงเงินอื่นมาประกอบการพิจารณาดวย
ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไมยั่งยืนหรือสรางภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจําเปน และแสดงรายการ
ลงทุนในระดับจังหวัดเพื่อความโปรงใส เปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ
6.3 กระตุนการลงทุนดวยการเรงพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขอ
อนุ มัติ ส งเสริ มการลงทุ น ไว แล ว ให เ สร็ จ สิ้ น โดยเร็ ว และนํ าโครงการลงทุ น ในโครงสร างพื้ น ฐานประเภทที่ มี
ผลตอบแทนดี
6.4 ดูแลเกษตรใหมีรายไดที่เหมาะสมดวยวิธีการตาง ๆ เชน ลดตนการผลิต การชวยเหลือใน
เรื่องปจจัยการผลิตอยางทั่วถึง
6.5 ลดอุปสรรคในการสงออกเพื่อใหเกิดความคลองตัว เชน ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรอง
มาตรฐานสินคาและมาตรฐานการผลิตระดับไรนา เปนตน
6.6 ชักจูงใหนักทองเที่ยวตางชาติเขามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลด
ผลกระทบจากการประกาศใชกฎอัยการศึกในบางพื้นที่ที่มีตอการทองเที่ยวในโอกาสแรกที่จะทําได
6.7 ในระยะยาวตอไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังใหสอดคลองกันเพื่อสนับสนุนการ
ฟนตัวของเศรษฐกิจพรอมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอยางเหมาะสม
6.8 แกปญหาน้ําทวมในฤดูฝนและปญหาขาดแคลนน้ําในบางพื้นที่และบางฤดูกาล โดยระดม
ความคิ ดเห็ นเพื่อหาทางออกไมให เกิ ด น้ําท วมรุน แรงดั งเช นป 2554 ส วนภาวะภั ย แล งนั้น รัฐ บาลจะเร ง
ดําเนินการสรางแหลงน้ําขนาดเล็กใหกระจายครอบคลุม ซึ่งจะสามารถทําไดในเวลาประมาณ 1 ป

- 30 6.9 ปฏิรูปโครงสรางราคาเชื้อเพลิงประเภทตาง ๆ ใหสอดคลองกับตนทุนและใหมีภาระภาษีที่
เหมาะสมระหวางน้ํามันตางชนิดและผูใชตางประเภท รวมถึงการดําเนินการใหมีการสํารวจและผลิตกาซธรรมชาติและ
น้ํามันดิบรอบใหมทงั้ ในทะเลและบนบก และดําเนินการใหมีการสรางโรงไฟฟาเพิ่มขึ้นโดยหนวยงานของรัฐและเอกชน
ดวยวิธีการเปดเผย โปรงใส และเปนมิตรตอสภาวะแวดลอม พรอมกับรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการพัฒนา
พลังงาน
6.10 ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีใหจัดเก็บอยางครบถวน โดยปรับปรุงโครงสรางภาษีใหคง
ภาษีเงินไดไวในระดับปจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แตปรับปรุงโครงสรางอัตราภาษีทางดานการคา
และขยายรากฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม ซึ่งจะจัดเก็บจากทรัพยสิน เชน ภาษีมรดก ภาษีจากที่ดินและสิ่ง
ปลูกสราง โดยใหมีผ ลกระทบตอผู มีรายได นอยใหน อยที่สุด รวมทั้งปรับปรุงการลดหย อนภาษีเ งินไดให เกิ ด
ประโยชนแกผูมีรายไดนอย และยกเลิกการยกเวนภาษีประเภทที่เอื้อประโยชนเฉพาะผูที่มีฐานะการเงินดี เพื่อให
เกิดความเปนธรรมมากขึ้น
6.11 บริ ห ารจั ด การหนี้ ภ าครั ฐ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในช ว งรั ฐ บาลที่ ผ านมา ซึ่ งจํ านวนสู งมากกว า
700,000 ลานบาท และเปนภาระงบประมาณใน 5 ปขางหนา อันจะทําใหเหลืองบประมาณเพื่อการลงทุน
พัฒนาประเทศนอยลง โดยประมวลหนี้เหลานี้ใหครบถวน หาแหลงเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ทั้งหมด และยืด
ระยะเวลาชําระคืนใหนานที่สุดเพื่อลดภาระของงบประมาณในอนาคต
6.12 ในระยะยาว พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
- ด า นการขนส ง และคมนาคมทางบก โดยเริ่ มโครงการรถไฟฟ าขนส งมวลชนใน กทม. และ
รถไฟฟาเชื่อม กทม. กับเมืองบริวารเพิ่มเติมเพื่อลดเวลาในการเดินทางของประชาชน เพื่อตั้งฐานใหรัฐบาลตอไปทําได
ทันที
- ดานคมนาคมทางอากาศ โดยปรับปรุงทาอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ทาอากาศยานดอนเมือง
และทาอากาศยานในภูมิภาค เพื่อใหสามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ดานการคมนาคมทางน้ํ า โดยพัฒนาการขนส งสินคาทางลําน้ําชายฝงทะเล เพื่อลดตนทุ น
ระบบโลจิสติกสของประเทศ เริ่มจากการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ทาเรือชายฝงอาวไทยและอันดามัน ตลอดจน
ผลักดันใหทาเรือในลําน้ําเจาพระยาและปาสักมีการใชประโยชนในการขนสงสินคาภายในประเทศและเชื่อมโยง
กับทาเรือแหลมฉบัง รวมทั้งการขุดลอกรองน้ําลึก
6.13 ปรับโครงสรางการบริหารจัดการในสาขาขนสงที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของ
หนวยงานในระดับนโยบาย หนวยงานกํากับดูแล และหนวยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหนวยงานกํากับดูแลระบบ
ราง เพื่อทําหนาที่กําหนดมาตรฐานการใหบริการและความปลอดภัย โครงสรางอัตราคาบริการที่เปนธรรม การลงทุน
การบํารุงรักษาและการบริหารจัดการ ซึ่งจะชวยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางใหเปนโครงขายหลักของประเทศ
6.14 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจใหมีประสิทธิภาพ กําหนด
เปาหมายและมาตรการที่จะแกไขปญหาและฟนฟูกิจการ ตลอดจนพิจารณาความจําเปนในการคงบทบาทการ
เปนรัฐวิสาหกิจแตละแหงใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
6.15 ในดานเกษตรกรรม ดําเนินการใน 2 เรื่องใหญ คือ การปรับโครงสรางการผลิตสินคา
เกษตรใหสอดคลองกับความตองการดวยวิธีการตาง ๆ
6.16 ในดานอุตสาหกรรม สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคลองกับศักยภาพพื้นฐาน
ของประเทศ อาทิ สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป สงเสริมอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง
สงเสริมอุตสาหกรรมที่ใชการออกแบบและสรางสรรค เปนตน
6.17 เพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเขมแข็ง
สามารถแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ

- 31 6.18 สงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลใหเริ่มขับเคลื่อนได
อยางจริงจัง ซึ่งจะทําใหทุกภาคเศรษฐกิจกาวหนาไปไดทันโลกและสามารถแขงขันในโลกสมัยใหมได
7) การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน
7.1 เรงสงเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียน และขยาย
ความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน โดยใชประโยชนจากโครงขายคมนาคมขนสงและโทรคมนาคม
ที่เชื่อมโยงระหวางกันของอาเซียน ระบบการออกใบรับรอง/ใบอนุญาตผานระบบอิเล็กทรอนิกส การทําธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกสรวมกันการในอาเซียน รวมทั้งการสนับสนุนการใชประโยชนจากความตกลงทางการคาการลงทุน
ภายใตกรอบความรวมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่มีผลใชบังคับแลว
7.2 พัฒนาศักยภาพในการแขงขันของผูประกอบการไทยทุกระดับ โดยสอดคลองกับขอตกลง
ในการเคลื่อนยายในดานสินคา บริการ การลงทุน แรงงานฝมือ และปจจัยการผลิตตาง ๆ ที่เปดเสรีมากขึ้น
7.3 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ทั้งแรงงาน
วิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไมมีทักษะ
7.4 เรงพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาค
อาเซียน โดยเรงขับเคลื่อนตามแผนงานการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 6
ประเทศ (GMS) แผนความรวมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจาพระยา-แมโขง (ACMECS) แผนความรวมมือแหง
อาวเบงกอลสําหรับความรวมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแมบทความ
เชื่อมโยงในอาเซียน
7.5 ตอเชื่อมเสนทางคมนาคมขนสงและระบบโลจิสติกสจากฐานการผลิตในชุมชนสูแหลงแปรรูป
เพื่อเพิ่มมูลคาทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน
7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาดานการคาชายแดนและโครงขายการ
คมนาคมขนสงบริเวณประตูการคาหลักของประเทศเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนขามแดน
พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) โดยระยะแรกใหความสําคัญกับดานชายแดนที่สําคัญ 6 ดาน ไดแก
ปาดังเบซาร สะเดา อรัญประเทศ แมสอด บานคลองลึก และบานคลองใหญ
8) การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
8.1 สนับสนุนการเพิ่มคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุงเปาหมายใหไมต่ํากวา 1%
ของรายไดประชาชาติ และมีสัดสวนรัฐตอเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อให
ประเทศมีความสามารถในการแขงขัน
8.2 เรงเสริมสรางสังคมนวัตกรรม โดยสงเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหวาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร การผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลน
8.3 ปฏิรูประบบการใหสิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการนํางานวิจัยและ
พัฒนาไปตอยอดหรือใชประโยชน
8.4 สงเสริมใหโครงการลงทุนขนาดใหญของประเทศ เชน ดานพลังงานสะอาด ระบบราง ยาน
ยนต ไฟฟา การจัดการน้ําและขยะ ใชประโยชนจากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนาและนวัตกรรมของไทยตาม
ความเหมาะสม ในกรณีที่จําเปนจะตองซื้อวัสดุอุปกรณหรือเทคโนโลยีจากตางประเทศ จะใหมีเงื่อนไขการ
ถายทอดเทคโนโลยีเพื่อใหสามารถพึ่งตนเองไดในอนาคตดวย
8.5 ปรับปรุงและจัดเตรียมใหมีโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานการ
วิจัยและพัฒนา และดานนวัตกรรม

- 32 9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใช
ประโยชนอยางยั่งยืน
9.1 ในระยะเฉพาะหนา เรงปกปองและฟน ฟูพื้นที่อนุรักษ ทรัพยากรปาไมและสัตวปา โดยให
ความสําคัญในการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดทําแนวเขตที่เดินของรัฐใหชัดเจน และสงเสริมการ
ปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน เพื่อลดแรงกดดันในการตัดไมจากปาธรรมชาติ
9.2 สงเสริมการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางยั่งยืน
9.3 ในระยะตอไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแกไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยยึดแนว
พระราชดําริที่ใหประชาชนสามารถอยูรวมกับปาได เชน การกําหนดเขตปาชุมชนใหชัดเจน
9.4 บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศใหเปนเอกภาพในทุกมิติ ทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ จัดใหมีแผนบริหารน้ําของประเทศ เพื่อใหการจัดทําแผนงานไมเกิดความซ้ําซอนมีความเชื่อมโยงกันอยางเปน
ระบบ
9.5 เรงรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย ทีเ่ กิดจากการผลิตและบริโภค ในพื้นที่
ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยดวยการแปรรูปเปนพลังงานก็จะสนับสนุนใหดําเนินการ สวนขยะอุตสาหกรรมนั้นจะ
วางระเบียบมาตรการเปนพิเศษ โดยกําหนดใหทิ้งในบอขยะอุตสาหกรรมที่สรางขึ้นแบบมีมาตรฐาน และพัฒนาระบบ
ตรวจสอบไมใหมีการลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อ และใชมาตรการทางกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายอยางเด็ดขาด
10) การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
10.1 ปรับปรุงระบบราชการในดานองคกรหรือหนวยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และ
ทองถิ่น ตลอดจนจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรม ยึด
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อสรางความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดตนทุนดําเนินการของภาค
ธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไวในระบบราชการ
โดยจะดําเนินการตั้งแตระยะเฉพาะหนาไปตามลําดับความจําเปนและตามที่กฎหมายเอื้อใหสามารถดําเนินการ
ได
10.2 ในระยะแรก กระจายอํานาจเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงบริหารสาธารณะไดรวดเร็ว
ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย มิใหเจาหนาที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใชอํานาจโดยมิ
ชอบกอใหเกิดการทุจริต หรือสรางความเสียหายแกประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน สวนในระยะเฉพาะหนา จะเนน
การปรับปรุงหนวยงานใหบริการดานการทําธุรกิจ การลงทุน และดานบริการสาธารณะในชีวิตประจําวันเปนสําคัญ
10.3 ยกระดับสมรรถนะของหนวยงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพ สามารถใหบริการเชิงรุกทั้งในรูปแบบการเพิ่ม
ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชนในตางจังหวัดโดยไมตองเดินทางเขามายังสวนกลาง ศูนยบริการสาธารณะแบบครบ
วงจรที่ครอบคลุมการใหบริการหลากหลาย
10.4 เสริมสรางระบบคุณธรรมในการแตงตั้งและโยกยายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการ
ป อ งกั น
การแทรกแซงจากนั ก การเมื อ งและส ง เสริ ม ให มี ก ารนํ า ระบบพิ ทั ก ษ คุ ณ ธรรมมาใช ใ นการ
บริหารงานบุคคลของเจาหนาที่ฝายตาง ๆ
10.5 ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต
10.6 ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายที่ครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริต และการ
มีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือวาเรื่องนี้เปนวาระสําคัญเรงดวนแหงชาติ และเปนเรื่องที่ตอง
แทรกอยูในการปฏิรูปทุกดาน
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ระวัง ตรวจสอบเจาหนาที่ของรัฐหรือตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
11.1 ในระยะเฉพาะหนา จะเรงปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอื่น
ๆ ที่ลาสมัย ไมเปนธรรม ไมสอดคลองกับความตกลงระหวางประเทศ และเปนอุปสรรคตอการบริหารราชการ
แผนดิน โดยจะใชกลไกของหนวยงานเดิมที่มีอยู และระดมผูทรงคุณวุฒิมาเปนคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้ น
เฉพาะกิจเปนผูเรงดําเนินการ
11.2 เพิ่ มศั กยภาพหน ว ยงานที่ มีห น า ที่ ให ความเห็ น ทางกฎหมายและจั ด ทํ ากฎหมายให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว
11.3 ในระยะตอไป จะจัดตั้งองคกรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาการแทรกแซงของ
รัฐ
11.4 นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรูทางนิติวิทยาศาสตรมาใชเพื่อเรงรัดการดําเนินคดีทุก
ขั้นตอนใหรวดเร็วขึ้น
11.5 ปรับปรุงระบบการชวยเหลือทางกฎหมายและคาใชจายแกประชาชนที่ไมไดรับความเปน
ธรรม โดยใหเขาถึงความเปนธรรมไดงาย รวดเร็ว เกิดความเปนธรรม และมีระบบฐานขอมูลที่เชื่อมโยงกัน
11.6 นํามาตรการทางการเงิน ภาษี และการปองกันการฟอกเงิน มาใช ในการปองกันและ
ปราบปรามผูมีอิทธิพลและเจาหนาที่ของรัฐทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือกระทําผิดเกี่ยวกับการคามนุษย การ
กอการรายสากล ยาเสพติด และอาชญากรรมขามชาติ
3.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555–2559) ไดจัดทําขึ้นในชวงเวลาที่ประเทศ
ไทยต องเผชิ ญ กั บ สถานการณ ทางสั ง คม เศรษฐกิ จ และสิ่ งแวดล อ มที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปอย างรวดเร็ ว และส ง
ผลกระทบอยางรุนแรงกวาชวงที่ผานมา ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘–๑๐ สังคมไทยไดอัญเชิญหลัก“ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ไปประยุกตใชอยางกวางขวางในทุกระดับ ตั้งแตระดับปจเจก ครอบครัวชุมชน สังคม
จนถึงระดับ ประเทศ ซึ่ งไดมีสวนเสริมสรางภู มิคุมกั นและชวยใหสังคมไทยสามารถยื นหยัด อยูได อยางมั่นคง
ทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทุกภาคสวนในสังคมไทยเห็นพอง
รวมกันนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง เพื่อ
มุงใหเกิดภูมิคุมกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม เพื่อใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุล
และยั่งยืน
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 ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐที่
โปรงใส เปนธรรม

-342) พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม เรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิตอยางเหมาะสมใน
แตละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็ง สามารถปรับตัวรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง
3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรูความคิด
สรางสรรค และภูมิปญญา สรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน ปรับโครงสรางการผลิตและการบริโภคให
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พรอมสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
4) สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน
รวมทั้งสรางภูมิคุมกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1.3 วัตถุประสงคและเปาหมาย
1.3.1 วัตถุประสงค
1) เพื่อเสริมสรางสังคมที่เปนธรรมและเปนสังคมสันติสุข
2) เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุมวัยอยางเปนองครวมทั้งทางกาย ใจ สติปญญา อารมณ คุณธรรม
จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ
3) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีเสถียรภาพคุณภาพและยั่งยืนมีความเชื่อมโยงกับเครือขาย
การผลิตสินคาและบริการบนฐานปญญา นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคในภูมิภาคอาเซียน มีความมั่นคงทาง
อาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นําไปสูการเปนสังคมคารบอนต่ํา
4) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศ และเปนฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ
1.3.2 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 ไมเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
1.3.3 ตัวชี้วัด
1) ดัชนีความอยูเย็นเปนสุข ดัชนีความสงบสุข สัดสวนรายไดระหวางกลุมประชากรที่มีรายไดสูงสุด
รอยละ ๑๐.๐ กับกลุมที่มีรายไดนอยรอยละ ๑๐.๐ สัดสวนผูอยูใตเสนความยากจน สัดสวนแรงงานนอกระบบที่
สามารถเขาถึงการคุมครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณการคอรรัปชั่น
2) จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผูเรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม สัดสวน
ประชากรที่เขาถึงโครงขายคมนาคมและอินเทอรเน็ตความเร็วสูง จํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา อัตรา
การปวยดวยโรคไมติดตอ และดัชนีความอบอุนของครอบครัว
3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับความสามารถ
ในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
๔) คุณภาพน้ําและอากาศ รอยละของพื้นที่ปาไมตอพื้นที่ประเทศ และสัดสวนการปลอยกาซเรือน

กระจกตอหัวเปรียบเทียบกับลําดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว
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การพัฒนาประเทศใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพและ
ยั่งยืนภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณไดยากและ
ซับซอนมากยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไดกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาที่
เหมาะสม โดยเรงสรางภูมิคุมกันเพื่อป องกันปจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศดานตางๆ ใหเขมแข็ง
ควบคูไปกับการพัฒ นาคนและสั งคมไทยให มีคุณภาพ มี โอกาสเขาถึงทรั พยากรและไดรับ ประโยชนจ ากการ
พัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมอย างเป น ธรรม รวมทั้ งสร างโอกาสทางเศรษฐกิ จ ด วยฐานความรู และความคิ ด
สรางสรรคบนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นําไปสูการพัฒนาประเทศที่มั่นคงและ
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 จัดทําเปนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี
1. วิสัยทัศน (VISION) จังหวัดอุบลราชธานี
“ ชุมชนเขมแข็ง เมืองนาอยู เปนประตูการคาและทองเที่ยว การเกษตรมีศักยภาพ ”
2. พันธกิจ (MISSION)
1. ยกระดับคุณภาพชีวิต และพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
2. สงเสริมการคา การลงทุน และการทองเที่ยว
3. พัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตร และแปรรูปสินคาเกษตร
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1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
แนวทางการพัฒนา
1.1 การพัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและแกไขปญหาความยากจน
1.2 การสงเสริมการศึกษาและแหลงการเรียนรู
1.3 สงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
1.4 รักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
1.5 การพัฒนาศักยภาพประชาชนเพื่อรองรับ AEC
2. การสงเสริมการคา การลงทุนและการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
2.1 เชื่อมโยงและขยายชองทางการตลาด สินคาและบริการของจังหวัด
2.2 พัฒนาศักยภาพผูประกอบการทุกระดับเพื่อรองรับการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2.3 ยกระดับการผลิตและการบริการใหไดมาตรฐานสากล
2.4 สรางพันธมิตรการคา การลงทุนและการทองเที่ยว ในประเทศและตางประเทศ
2.5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบการใหบริการ โลจิสติกส(Logistics) เพื่อสนับสนุน
การคา การลงทุนและการทองเที่ยว
2.6 พัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว
2.7 พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
3. การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินคาเกษตร
แนวทางการพัฒนา
3.1 การพัฒนาและสงเสริมการผลิตขาวหอมมะลิปลอดภัยจากสารพิษและขาวหอมมะลิ
อินทรีย
3.2 การพัฒนาและสงเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ
3.3 การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ํา
3.4 สงเสริมและพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.5 การพัฒนาการเกษตรเพื่อรองรับการเปดประชาคมอาเซียน
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
4.1 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.2 การแกไขปญหาภัยแลงและน้ําทวม
4.3 การบริหารจัดการเรื่องพลังงาน
4.4 การเตรียมความพรอมดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรองรับประชาคมอาเซียน
5. การเสริมสรางและรักษาความมั่นคง
แนวทางการพัฒนา
5.1 การเสริมสรางและรักษาความมั่นคง
6. การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์
แนวทางการพัฒนา
6.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัด
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3.1.5 การพัฒนาตามนโยบายริเริ่มของทองถิ่น
เทศบาลตําบลขามใหญ มีลักษณะที่ตั้งสวนใหญเปนชุมชนเมืองที่คอนขางมีความเจริญแลว มี
ประชาชนอาศัยอยูหนาแนน เนื่องจากสวนใหญประชาชนในพื้นที่จะปฏิบัติงานในเมือง และมีที่พักอาศัยอยูใน
เขตตําบล คาดวาจะมีสัดสวนการขยายตัวของชุมชนจะมากขึ้นและจะมีปญหาดานอื่น ๆ ตามมา จึงไดริเริ่ม
กําหนดนโยบายในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน โดยการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานในการดํารง
ชีวิต ใหการบริการอื่นและกําหนดนโยบายเริ่มตนใหชุมชนสงบสุขนาอยู โดยเฉพาะปญหาสิ่งแวดลอมในดานขยะ
มูลฝอยรวมตลอดถึงการสงเสริมการศึกษาใหคนมีความรูมีคุณภาพและใหชุมชนนาอยูอาศัย โดยกระบวนการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
3.1.6 ผลการพัฒนาในแผนพัฒนาที่ผานมา
การพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบล ในแผนพัฒนาประจําป พ.ศ.2558 และที่กําลังดําเนินการ
ภายใตกรอบแผนพัฒนาตําบลประจําป พ.ศ.2559 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.2559–
2561 ไดดําเนินการจัดทําประชาคมเพื่อจัดทําแผนบูรณาการชุมชนระดับตําบล พ.ศ.2559–2561 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
ที่ป ระชุมมีความเห็น รว มกั นวิ เคราะห ปญหาโดยใช หลั ก SWOT analysis และจัด ลําดั บ
ความสําคัญของปญหา โดยใชวิธีการ Rating Soales มีเกณฑที่จะใชสําหรับการจัดลําดับความสําคัญ ปริมาณ
ปญหา ขนาดของกลุมคนที่ไดรับประโยชน ความรายแรงและความเรงดวน โดยเฉพาะปญหาดานสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาขยะมูลฝอย การระบายน้ํา เหตุรําคาญ ปญหายาเสพติด ปญหาสุขภาพ ปญหา
ดานเศรษฐกิจชุมชน กลุมอาชีพ ปญหาการศึกษาและวัฒนธรรมทองถิ่น ตามลําดับ โดยมีเปาหมายวัตถุประสงค
ตองการให “สังคมอยูกันอยางสงบสุขภายใตสิ่งแวดลอมที่ด”ี
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อนาคตของเทศบาลตําบลขามใหญ
เทศบาลตําบลขามใหญ ไดวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคต โดยการวิเคราะหใชหลัก SWOTดังนี้
(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

