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----------------------------------เนื่ อ งด้ ว ยคณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาเทศบาลตำบลฟากห้ ว ย ได้
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๒) (๓) และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และนายกเทศมนตรีตำบลฟากห้วย เสนอต่อสภา
เทศบาลตำบลฟากห้วยและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลฟากห้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕) และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๖๑ ในวันที่ ๒6 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบและเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
เทศบาลตำบลฟากห้วยจึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติม
ได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลฟากห้วย ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลฟากห้วย หมู่ที่ 7 ตำบล
ฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์ 037-247341
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖3

ลงชื่อ
( นายศักดิ์พัต เนียมรินทร์ )
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลฟากห้วย

ส่วนที่ ๑
บทนำ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ฉบั บ ที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
ส่งผลให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่
ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุป กรณ์ เพื่ อให้ การดำเนินงานของ
องค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน
จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญ
ประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้อง
มีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จ
ของแผนได้ด้วยเหตุผลทีม่ ีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ
(๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
(๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
(๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
(๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ
(๕) ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน
ดั ง นั้ น การวางแผนคื อ ความพยายามที่ เป็ น ระบบ (System attempt) เพื่ อ ตั ด สิ น ใจเลื อ ก
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่า
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น จะมี แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ที่ ดี เท่ าไรก็ ต าม แต่ ห ากไม่ ส ามารถบ่ งชี้ ถึงผลการ
ดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึง
เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่
คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูล
ดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน
การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ ดำเนิ น การอยู่ โดยที่ “การติด ตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถู ก
ออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่
และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความ
ล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ
ไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้ อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน
เสี ย เวลาในการตรวจสอบความขั ด แย้ งในการปฏิ บั ติ งานภายในหน่ ว ยงานหรือ ระหว่ างหน่ ว ยงานกั บ
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ
ในทางตรง...
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ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุ น (costeffective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ
การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึง
โครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และ
การเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการ
วางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่
ของหน่ วยงานระดับ สู งกว่าเป็ น ผู้ ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสี ยค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้ เกิดความยุ่งยาก
ซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละ
โครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมี
ความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว
โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (fulltime) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิด
ประสิทธิภ าพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมิน ผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการ
ดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยาย
ขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึง
เป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่
ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการ
ติดตามและประเมิ น ผลยั งเป็ น การตรวจสอบดูว่ามี ความสอดคล้ องกับการใช้ท รัพยากร (งบประมาณ)
เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปใน
การปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการ
ตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ เกิ ด ความโปร่ งใส เป็ น เข็ มทิ ศ ที่ จ ะชี้ได้ ว่าการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น จะไปในทิ ศ ทางใด จะ
ดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น
เพราะว่าการดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่
วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้ง
ขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิก
สภาท้ อ งถิ่ น ประชาชนในท้ อ งถิ่ น ล้ ว นเป็ น กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มเพื่ อ ให้ เกิ ด ความโปร่ ง ใส เป็ น
กระบวนการที่บ อกถึงการบรรลุเป้ าหมายขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การ
บริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซี่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
จากเหตุ ผ ลดั งกล่ าว เทศบาลตำบลฟากห้ ว ย จึงต้อ งการดำเนิ น การติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาของเทศบาลตำบลฟากห้วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
๒๕61 ข้อ 12 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพั ฒ นามีห น้าที่ ดำเนิน การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลฟากห้วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3

3
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพั ฒ นาให้ ป ระชาชนในท้ อ งถิ่ น ทราบในที่ เปิ ด เผยภายในสิ บ ห้ าวัน นั บ แต่ วัน รายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลฟากห้วย เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามระเบี ยบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาเทศบาลตำบลฟากห้วย
จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลฟากห้วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมิ น
ทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏบิติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และ
แนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุ วัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ไช่การตรวจสอบ
เพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพั ฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น
ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่ กำหนดไว้ในรูปของการ
วางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนิ นการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การ
ติดตามและประเมินผลเป็ นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา
ท้องถิ่ น ซึ่งครอบคลุ มถึงสิ่ งแวดล้ อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมิ น ปั จจัย
นำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ
(implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย
(policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบ
กลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยทำให้ผู้ บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุง
นโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒ นา แผนพัฒ นาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ และนโยบายของ
รัฐบาลหรืออาจใช้เป็ นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่า
ไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชา
สังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดู แลหน่วยงานราชการอื่นๆ
และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

๑. ความสำคัญ...
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๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด ำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา
ท้องถิ่น และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ
เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้ องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง
บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การนำแผนไปจั ด ทำงบประมาณนี้ เป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก าร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้ อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็ นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ และ
ประมาณการร่ ายจ่ าย และให้ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานคลั งรวบรวมรายงานการเงิน และสถิ ติ ต่ า งๆ ของทุ ก
หน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ข้อ ๔
องค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น อาจตั้ งงบประมาณให้ เงิน อุด หนุ นหน่ ว ยงานที่ ขอรับ เงิน อุ ดหนุ นได้ ภ ายใต้
หลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ต้องเป็ น ภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์ กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นผู้ ให้ เงินอุดหนุน ตาม
กฎหมาย และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน
(๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการ
ที่จะให้เงินอุดหนุน
(๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน
(๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นำ
โครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ใน
หมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสม
ทุนสำรองเงินสะสม หรือเงินกู้
ระเบี ย บกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ แผนพัฒ นาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ า ยประจำปี และงบประมารรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม รวมทั้ งวางแนวทางเพื่ อ ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบ
การดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่
ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง
(strengths) จุ ด อ่ อ น (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปั ญ หาหรื อ อุ ป สรรค (threats) ของ
แผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและ
ความพึงพอใจของ
ประชาชน...
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลฟากห้วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3

5
ประชาชนและนำไปสู่ ก ารวางแผนการพั ฒ นาในปี ต่ อ ๆ ไป เพื่ อ ให้ เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ เชิ งคุ ณ ค่ าในกิ จ การ
สาธารณะมากที่ สุดและเมื่อพบจุ ดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบ ดำเนิน การและจะต้ องมีความสุ ขุม รอบคอบในการ
ดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการอย่างสุขุมรอบคอบ
พยายามลดถอยสิ่งที่เป็ นปั ญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ ได้
ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่ นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิด
ประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน/โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่ง
เหล่ า นี้ จ ะถู ก ค้ น พบเพื่ อ ให้ เกิ ด การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น โดยการติ ด ตามและประเมิ น ผลซึ่ ง ส่ ง ผลให้ เกิ ด
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕
๒.๖
๒.๗
๒.๘
๒.๙

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
เพื่อการพัฒนาแผนงาน
เพื่อตอบสนองความต้องการของผุ้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ขั้นตอนที่ ๑
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๘
ดังนี้
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิน่ คัดเลือกจำนวนสองคน
โดยให้ ค ณะกรรมการเลื อ กกรรมการหนึ่ ง คนทำหน้ า ที่ ป ระธานคณะกรรมการและ
กรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
ขั้นตอนที่...
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลฟากห้วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3
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ขั้นตอนที่ ๒
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒ นาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)
ขั้นตอนที่ ๓
คณะกรรมการติ ด ตามแลประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ดำเนิ น การติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)
ขั้นตอนที่ ๔
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้ อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2559 ข้อ ๑๓ (๓)
ขั้นตอนที่ ๕
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมิ นผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๔ (๕)

ผังขั้นตอน...
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลฟากห้วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3
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ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศผลการติตดามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

๔. กรอบและแนวทาง...
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลฟากห้วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3
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๔. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาเทศบาลตำบลฟากห้วย ได้กำหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลฟากห้วย คณะกรรมการจึงได้กำหนด
กรอบและแนวทางในหารติดตามและประเมินผล ดังนี้
๔.๑ กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้ อ ง (relevance) ความพอเพี ย ง
(adequacy) ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า (progress) ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ (efficiency) ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล
(effectiveness) ผลลั พ ธ์ แ ละผลผลิ ต (outcome and output) การประเมิ น ผลกระทบการ
ประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) มีรายละเอียดดังนี้
(๑) กรอบเวลา (time & timeframe)
การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน
หรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่
(๒) ความสอดคล้อง (relevance)
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ป ระเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และ
นโยบายของคณะรักษาความสงบลแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
กลุ่ ม จั ง หวั ด ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขตจั ง หวั ด แผนพั ฒ นาอำเภอ
แผนพัฒ นาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์
พันธกิจ จุดมั่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคม
และชุมชน
(๓) ความพอเพียง (adequacy)
การบรรจุโครงการในแผนพั ฒ นาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนใน
ชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น
โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น
(๔) ความก้าวหน้า (Progress)
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา
๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย
ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้า
สาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้ำในการเกษตรพอเพียง
๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เด็ กได้รับการศึกษาบั้ นพื้ นฐานทุกคน ผู้ สูงอายุ ผู้ พิการ ผู้ ป่วยเอดส์
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง กลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่
ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพ
ติด ปลอดการพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท
4) ด้านเศรษฐกิจ...
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๔) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
มี ก ารขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ การพาณิ ช ยกรรมเพิ่ ม มากขึ้ น มี ก าร
ท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดำรงชีวิต
๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ไ ม่ ถู ก ทำลาย สภาพแวดล้ อ มในชุ ม ชนดี ขึ้ น
ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ำเลียลดลง การ
ระบายน้ำดีขึ้น
๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศิลปะ วัฒ นธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงอยู่และ
ได้รั บ การส่ งเสริ ม อนุ รั ก ษ์ สู่ ค นรุ่ น ต่ อ ไป ประชาชน เด็ กและเยาวชนในท้ องถิ่ น มี จิ ต สำนึ ก เกิด ความ
ตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จั กวิถีชีวิต รู้ถึง
คุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจ
และจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป
(๕) ประสิทธิภาพ (efficiency)
ติ ด ตามและประเมิ น โครงการที่ ด ำเนิ น การว่ า สามารถดำเนิ น การได้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้น หรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนิน
โครงการสามารถแก้ไขปั ญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่
(๖) ประสิทธิผล (effectiveness)
ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการ
แก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่
(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)
ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนิน โครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไป
ถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ
(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)
เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย
พิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ
ว่ า มี ผ ลกระทบเกิ ด ขึ้ น อย่ า งไร สาเหตุ จ ากอะไร ประเมิ น ผลกระบวนการการดำเนิ น งานโครงการ
กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่
๔.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ท้องถิ่น ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ เนื่องจากใน
เขตเทศบาลนั้ น มี ห มู่บ้ านที่ บ างส่ ว นหรือและส่ ว นใหญ่ อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมี
ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน
4.3 การวิเคราะห์...
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๔.๓ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
คณะกรรมการติ ดตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา ดำเนิ น การวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ ม
ภายนอกเป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบ
ต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการ
บุรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การ
วิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
๔.๔ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
เป็นการตรวสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัย
ใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่
อาจจะเกิ ด ขึ้น ได้ ซึ่ งการติ ด ตามและประเมิ น ผลโดยกำหนดให้ มี ก ารวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายใน
สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราห์ห่วงโซ่แห่ง คุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ
ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคาะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน
๔.๕ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลฟากห้วย
➢ ติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561-2565) รวมทั้ ง ที่
เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม
๔.๖ ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒ นาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้หรือไม่
๔.๗ สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา
๔.๘ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
๔.๙ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาละปี-ปัจจุบัน
๔.๑๐ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
๕. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้อง
กำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่
สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้
๕.๑ ระเบี ย บในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา ระเบี ย บวิ ธี ในการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์กระกอบ ๔ ประการ ดังนี้
(๑) ผู้ เข้ า ร่ วมติ ด ตามและประเมิ น ผล ได้ แก่ คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น
ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วน
ได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ
(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น)
(๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการ . . .
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คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาต่ อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เสนอต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่น ทราบในที่เปิ ดเผยภายในสิ บ ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็ นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้ ดังนี้
รายไตรมาส
(๑) ไตรมาสที่ ๑
(เดือน ตุลาคม – ธันวาคม)
(๒) ไตรมาสที่ ๒
(เดือน มกราคม – มีนาคม)
(๓) ไตรมาสที่ ๓
(เดือน เมษายน – มิถุนายน)
(๔) ไตรมาสที่ ๔
(เดือน กรกฎาคม – กันยายน)
ระยะ ๖ เดือน
(๑) เดือน ตุลาคม – มีนาคม
(๒) เดือน เมษายน – กันยายน
(๔) เครื่องมือ อันได้แก่
เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้ง ข้อมูลเชิง
ปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคั ญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับ
จากแผนพัฒ นา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับ
แผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึก
ข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น
(๕) กรรมวีธี อันได้แก่
เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล โดยดำเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อัน
ได้แก่แผนพัฒนา แผนการดำเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่าย
งบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริง หรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็ น
อย่างไร อัน ได้แก่ ครุภัณ ฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าดำเนินการให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)
๕.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผล
(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล
ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำ
ข้อมูล มาวิเคราะห์ เปรีย บเที่ ย บ การค้ นหาผลกระทบของการดำเนิ น โครงการ ผ ลกระทบต่ อองค์ก ร
สอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา
(๒) วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โดยดำเนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล จากแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
แผนการดำเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน
เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่
6. เครื่องมือ . . .
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๖. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนิการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือ
ที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลฟากห้วย ดังนี้
๖.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ
(๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.
3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 6732
ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน ๒๕62 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
แบบที่ ๑ แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(๓) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)
๖.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ คื อ แบบสำรวจความพึ งพอใจ ในการวั ด ผลเชิ ง คุ ณ ภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพใน
การดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบล
ฟากห้วยในแต่ละยุทธศาสตร์
แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของเทศบาล
ตำบลฟากห้วย (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ)
๖.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ
กำหนดให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบดำเนิ น การติ ด ตามโครงการโดย
ผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและ
วิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความ
คิดเห็น

7. ประโยชน์ . . .
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๗. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
๗.๑ ทำรู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
๗.๒ เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้ นตอนการ
ปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการ
นำไปปฏิบัตใิ ห้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๗.๓ ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลง
มากน้ อ ยแค่ ไหน การเปลี่ ย นแปลงจะก่ อ ให้ เกิ ด ผลกระทบอะไรบ้ า ง อาทิ เช่ น การเปลี่ ย นแปลง
วัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำ
โครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น
๗.๔ ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิด
จากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการ
นำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
๗.๕ ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุ
อะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน
ของแผนงานให้มีความกระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
๗.๖ ทำให้ ท ราบว่าแผนงานที่ น ำไปปฏิ บั ติ มีจุ ดแข็ ง (strengths) และจุด อ่อ น (weaknesses)
อะไรบ้ าง และจุ ดอ่อนที่ พบเกิด จากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อ ย่างไร เมื่ อได้ท ำการวิเคราะห์ ข้อมู ล
ครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๗.๗ ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของ
การนำนโยบายไปปฏิบั ติบ รรลุ วัตถุประสงค์เพียงใด มีปั ญ หาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการ
หรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำ
โครงการไปปฏิ บั ติ ป ระสบผลสำเร็ จ และส่ ว นที่ ส อง คื อ ผู้ ให้ ก ารสนั บ สนุ น ทางการเงิ น เพื่ อ ทำการ
ประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการ
ประเมินผลต่างๆ)
๗.๘ การประเมิ น จะชี้ให้ เห็ นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ ในการแก้ไขปั ญ หาของท้ องถิ่น ประสบ
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และ
ปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
๗.๙ การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบั ติแล้วได้ผลดีสมควรจะ
ขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมี
ลั กษณะแข่งขัน กัน การประเมิน ผลจะทำให้ ทราบว่าโครงการใดมีป ระสิ ท ธิภ าพในการแก้ ไขปั ญ หาของ
สาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทน
น้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย
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๘. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลฟากห้วย
นายศักดิ์พัต
นายอนันท์
นางนุชนารถ
นายสว่าง
นายวิรัตน์
นางสายใจ
นายไพโรจน์
นายชยุต
จ.ส.อ.บุญสม
นายประสิทธิ์
นางพิมล
นางเบญจา

เนียมรินทร์
เชื้อเกษม
แก้วประสิทธิ์
แก้วโกมล
แก้ววงษ์หัส
โพนาม
สิทธิรส
จำนงค์ศร
บวรกุล
พยุหสิทธิ์
รัตนสุวรรณ
บุญครุฑ

ประธานกรรมการ (ปลัดเทศบาลตำบลฟากห้วย)
กรรมการ (ตัวแทน ส.ทต.ฟากห้วย)
กรรมการ (ตัวแทน ส.ทต.ฟากห้วย)
กรรมการ (ผู้แทนประชาคม)
กรรมการ (ผู้แทนประชาคม)
กรรมการ (ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
กรรมการ (ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
กรรมการ (ผู้อำนวยการกองช่าง)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการและเลขานุการ (ตัวแทน ส.ทต.ฟากห้วย)
ผู้ช่วยเลขานุการ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

๙. คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลฟากห้วย
นายธนพัฒน์
นางสาวสุภาวดี
นางชลธิชา
นางพิมพ์นิภา

จันทะผิว
สุขประสงค์
ฆ้องเกิด
เจือจันทร์

รองปลัดเทศบาลตำบลฟากห้วย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นิติกรชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

**********************************
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ส่วนที่ ๒
แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุง่ หมาย และแนวทางการพัฒนา
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น จะต้องติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนว่า
มีความสอดคล้ องกับ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ แผนการบริห ารราชการแผ่ นดิน ยุทธศาสตร์
ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่ งน้ ำ) วิสั ยทั ศน์ พัน ธกิจ จุด มุ่งหมายเพื่อการพัฒ นา แนวทางการการพัฒ นา นโยบาย
ผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
แผนยุทธศาสตร์
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ ยุ ท ธศาสตร์ป ระเทศ (Country Strategy) ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง แผนระดับชาติ (national plan) และนโยบายของรัฐบาล
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์
ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดใน
กฎหมายว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.
๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อ
รับผิดชอบในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์
ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งกำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน
ทุกภาคส่วนดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อให้ เป็ นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดทำ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐คณะกรรมการ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ทำยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นต่ า งๆ รวม ๖ คณะอั น ประกอบด้ ว ย
คณะกรรมการจั ด ทำยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นความมั่ น คง คณะกรรมการจั ด ทำยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นการสร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการ
จัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการ
จัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนได้จัดให้ มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ช าติ ฉ บั บ แรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน
สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ
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๑. บทนำ
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต้นมาได้ส่งผลให้
ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบนของกลุ่ม
ประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้น
จากการเป็ นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยั งมีความท้าทายต่อการพัฒ นาที่สำคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี
๒๕๖๐ ที่ร้ อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ ในระดับ ต่ำกว่าศักยภาพ เมื่อเที ยบกับ ร้อยละ ๖.๐ ต่อปี ในช่ วงเวลาเกือบ ๖
ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่
ยังไม่ฟื้นตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาค
บริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ำ ขาดการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อน
การพัฒนาของประเทศ
นอกจากนั้ น ศักยภาพและคุณ ภาพของประชากรไทยทุกช่ว งวัยยังคงเป็นปั จจัยท้าทายสำคัญ ต่อการ
พัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และ
การคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการ
ที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ำ
ในหลายมิ ติ ขณะที่ ปั ญ หาด้ านความยากจนยังคงเป็ น ประเด็น ท้ าทายในการยกระดับ การพั ฒ นาประเทศให้
ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการ
ฟื้นฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ การพัฒนา
ประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของประชาชน ขณะที่
ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง ลดความขัดแย้งทางความคิด
และอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ำ ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้
เกิดความรักและความสามัคคี
ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กที่ ลดลง
และประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่จะทำให้การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มี
ความท้ าทายมากขึ้น ทั้งในส่ ว นของเสถียรภาพทางการเงินการคลั งของประเทศในการจัดสวัส ดิการเพื่ อดูแล
ผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่ อนประเทศไปสู่การเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว
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๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
แม้ว่าประเทศไทยจะมีตำแหน่งที่ตั้งที่ สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็นประตูสู่
เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ทำให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
ยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้ความสำคัญกับปัญหาด้าน
ความมั่นคงอื่น ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อ
การสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้าง
ความสามัคคีของคนในชาติที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ มประชากรไทยที่มีแนวคิดและความ
เชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอำนาจ ที่อาจ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอำนาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และ
บรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการกำหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้ง
ในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่นำไปสู่ความเชื่อมโยง
ในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด
การค้ามนุษย์ และการลักลอบเข้าเมือง
ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
ได้ รั บ การพั ฒ นาอย่ า งก้ า วกระโดดจะก่ อ ให้ เกิ ด นวั ต กรรมอย่ า งพลิ ก ผั น อาทิ เทคโนโลยี ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์
อิน เทอร์ เน็ ตในทุ ก สิ่ ง การวิเคราะห์ ข้อมู ล ขนาดใหญ่ หุ่ นยนต์แ ละโดรน เทคโนโลยีพั นธุก รรมสมัย ใหม่ และ
เทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒ นาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัย
สนับสนุนหลักที่ช่วยทำให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้ม
สำคัญที่จำเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลาย
เพิ่มมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการ
ที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ
นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔จะก่อให้เกิดโอกาส
ใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ บริโภคสู งอายุที่จะมีสั ดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการ
คาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีช่วง
อายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น
การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการ
ของประเทศจะเป็นความท้าทายสำคัญในระยะต่อไป
ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจทำให้เกิดความต้องการแรงงานต่างชาติเพิ่ม
มากขึ้นเพื่อทดแทนจำนวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้าของการ
พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะทำให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น และ
เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่
มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือทำงานในทั่วทุกมุม โลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มี
วัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับ
ของประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไป
ยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจทำให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งทำให้เกิดความ
เสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย
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นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิงความ
ผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานที่จำเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ ขณะที่
ระบบนิ เวศต่างๆ มีแนวโน้ มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสี ยความสามารถในการ
รองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมี
ความแตกต่างกัน ทำให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
บูรณาการจะได้รับความสำคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น พลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความสำคัญเพิ่ม
มากขึ้น กฎระเบี ย บและข้ อตกลงด้ านสิ่ งแวดล้ อ มจะมี ความเข้ม ข้น และเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพั ฒ นาตาม
ข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่สำคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการ
นำไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น
แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วนของการจ้างงานและ
อาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่
ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยี
และสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้น
ของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความสำคัญมากขึ้น
อาจนำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและ
รองรับ ผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ การเปลี่ ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี แ ละนวัต กรรมแบบพลิ กผั น ที่ จ ะเกิ ดขึ้น อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้า ถึงเทคโนโลยี
โครงสร้ างพื้ น ฐาน และองค์ ค วามรู้ ส มั ย ใหม่ มี ร ะดั บ ความแตกต่ า งกั น ระหว่ างกลุ่ ม ประชากรต่ างๆ โดยการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะ
งานที่เปลี่ ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพิ่ มมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานใน
ปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ำ ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผล
ให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆข้างต้น เห็นได้ว่า
บริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒ นาประเทศ
อย่างมาก ดังนั้น การพัฒ นาประเทศจึงจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒ นาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการ
พัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็น
การดำเนิ น งานอย่ างบู ร ณาการ เนื่ อ งจากทุ ก มิ ติ ก ารพั ฒ นามี ค วามเกี่ ยวข้ อ งซึ่ งกั น และกั น โดยประเทศไทย
จำเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่ง
จำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการ
สอน และการพั ฒ นาทั กษะฝีมือที่ สอดคล้ องกันกับการพั ฒ นาของคนในแต่ล ะช่ว งวัย ระบบบริการสาธารณะ
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โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ
ยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพื้นฐานนโยบายไทยแลนด์
๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจาย
ผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ และนำไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุก
ภาคส่วน
นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร การ
รักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการดำเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความเป็น
เมื อ งที่ เติ บ โตอย่ างต่ อ เนื่ อ งที่ เป็ น มิ ต รต่ อสิ่ งแวดล้ อ ม พร้อ มกั บ การมี ข้ อกำหนดของรูป แบบและกฎเกณฑ์ ที่
เกี่ยวเนื่องกับ ลักษณะการใช้พื้น ที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิส ติกส์ กฎหมาย
ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่
สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
มากขึ้น รวมทั้งให้ความสำคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อ
กระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและ
รักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจำเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้
เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่า งๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการ
และการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่น
สถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบาย
การพัฒนาต่างๆ จำเป็นต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมี
ความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น
ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม
และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่รอบคอบและ
ครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการปรับตัว
ซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไป
ในอนาคตจึงจำเป็นต้องกำหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพื่อ
เป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพื้นฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของ
ประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ใน
การขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอื่น ๆ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจ
และพื้นที่ ซึ่งรวมถึงพื้นที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อให้การ
พัฒนาประเทศสามารถดำเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน
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๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ
อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและ
การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ความมั่น คง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล ให้มีความมั่นคงในทุก
มิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและ
อธิ ป ไตย มี ก ารปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยที่ มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข สถาบั น ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคง
เป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและ
ความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมี
ความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของ
อาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่
กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการ
พัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การ
สหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมี
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให้สามารถสร้างรายได้
ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับ
บริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
และการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคม
ขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ใน
ทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือ
เครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
เพิ่ ม ขึ้น อย่ างต่อ เนื่ อ ง ซึ่ งเป็ น การเจริ ญ เติ บ โตของเศรษฐกิ จที่ อ ยู่บ นหลั ก การใช้ การรัก ษาและการฟื้ น ฟู ฐ าน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่ างยั่งยื น ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่ส ร้างมลภาวะต่อสิ่ งแวดล้ อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับ และเยีย วยาของระบบนิเวศ การผลิ ตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม และ
สอดคล้ องกับ เป้ าหมายการพัฒ นาที่ ยั่งยื น ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ มากขึ้น และสิ่ งแวดล้ อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบาย
ที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
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โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ
พัฒ นาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็ นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย
๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ
๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ
(๒)การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่
ภาครัฐ
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ
๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(๑) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม
(๔) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง
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๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
(๔) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
(๕) พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ
๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุก
ระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศ
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำ นึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่น
และเป็นมืออาชีพ
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค
๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทำขึ้นใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อ มโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น
โดยได้น้ อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒ นาประเทศต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิด
ภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน
ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทำบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผน
หลั ก ของการพั ฒ นาประเทศ และเป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น (Sustainable Development Goals: SDGs)
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้
ให้ ค วามสำคั ญ กั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของภาคี ก ารพั ฒ นาทุ ก ภาคส่ ว น ทั้ ง ในระดั บ กลุ่ ม อาชี พ ระดั บ ภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการ
พัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทำรายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุ ทธศาสตร์ช าติ ๒๐ ปี ในลั กษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่ ก ารปฏิ บัติ โดยในแต่ล ะยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้กำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการให้เห็น
ผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยัง
ได้กำหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อกำกับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย
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๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๑.๑ หลักการ
๑.๒ จุดเปลี่ยนสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่สำคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน
๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๓.๑. วัตถุประสงค์
๓.๒. เป้าหมายรวม
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุ ท ธศาสตร์ ในแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๒ มีทั้ งหมด ๑๐ ยุ ท ธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุท ธศาสตร์ต ามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้
๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ สู่การปฏิบัติ
๕.๑ หลักการ
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
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1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
1.3.1 แผนพัฒนาภาค
แผนพัฒนาภาคตะวันออกในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
เป้ าหมายเชิ งยุ ท ธศาสตร์ ข องภาคตะวัน ออก คื อ “เป็ น ฐานเศรษฐกิ จ ชั้ น นำของอาเซี ย น โดยรั ก ษา
ฐานเศรษฐกิจเดิมที่มีอยู่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และสนับสนุนให้ประเทศเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยเน้นการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ พื้นที่ฐานการผลิต
และบริการ เมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค และพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน” ผ่านแนวทางการขับเคลื่อนสำคัญ
5 ด้าน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่มีความ
ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
• พัฒนาโครงข่ายความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งหลักให้เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
และเมืองในอนาคต
• ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสู งและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
• พั ฒ นาบุ คลากร การศึก ษา การวิจัยและเทคโนโลยี เพื่ อ ผลิ ต กำลั งคนให้ ตรงกับ ความต้อ งการของ
อุตสาหกรรมเป้ าหมาย และก่อให้ เกิดการวิจัย สร้างนวัตกรรม และการพั ฒ นาเทคโนโลยีในการต่อยอดและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน
• พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติในจังหวัดชลบุรี-ระยอง ให้เป็นฐานการกระจายรายได้และการ
สร้างงานให้แก่ชุมชน
• พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองสำคัญของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างมีสมดุล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและ ได้มาตรฐานสากล
• พัฒ นาการผลิตและการค้าผลไม้ภ าคตะวันออก ให้ เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่ งเอเชีย โดยปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพสินค้า ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การบรรจุหีบห่อ การแปรรูป
และการจัดจำหน่าย
• ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ ได้แก่ สุกรและไก่ในจังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรา ให้ผลผลิต มีคุณภาพและได้
มาตรฐานความปลอดภัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ โดยส่งเสริมให้
เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและพันธุ์ ที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ
• พัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ำบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย ได้แก่ ชลบุรี ระยอง
จันทบุรีและตราด ให้ คงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่งทะเลอย่างยั่ งยืนต่อไป โดยเร่งรัด การอนุรักษ์
ฟื้นฟูและการจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบเหมาะสม ควบคู่ไปกับ การส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ เช่น การส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการและวิธีการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำเพี่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม การส่งเสริมและพัฒนาการประมงพื้นบ้าน รวมทั้ง การส่งเสริมและ
พัฒนาธุรกิจการประมง เป็นต้น
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ยุทธศาสตร์ที่ 3: ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว
• ฟื้นฟูและปรับปรุงการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา จันทบุ รี และตราด ให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้ง
ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้ มาตรฐานสากล
• ฟื้นฟูและอนุรักษ์การท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้ว ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว อารยธรรมขอม
โดยฟื้นฟูบูรณะโบราณสถานและสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม รวมทั้งปรับปรุงและอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมและควบคุมการ
ใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับ ประเทศเพื่อนบ้านให้
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
• พัฒ นาเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ให้เป็นประตูและศูนย์กลาง
ทางการค้า การท่ องเที่ย ว และการลงทุ น เชื่อมโยงกับประเทศกัมพูช าและเวียดนาม โดยจัดระเบี ยบ การใช้
ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม พัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวก
บริเวณจุดผ่านแดน
• พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ให้เป็น ศูนย์กลาง
ธุรกิจการค้าชายแดนและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับจังหวัดเกาะกง กัมพูชา โดยจัดระเบียบ การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ปรับปรุงส้นทางคมนาคมและระบบ Logistics รวมถึงยกระดับมาตรฐานการให้บริการ และอำนวยความสะดวก
บริเวณจุดผ่านแดน
• พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ให้เป็น ศูนย์กลาง
ธุรกิจการค้า ชายแดนและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับจังหวัดเกาะกง กัมพูชา โดยจัดระเบียบ การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ปรับปรุงส้นทางคมนาคมและระบบ Logistics รวมถึงยกระดับมาตรฐานการให้บริการ และอำนวยความสะดวก
บริเวณจุดผ่านแดน
• พัฒ นาพื้น ที่เศรษฐกิจชายแดนบ้ านแหลมและบ้านผักกาด จังหวัดจั นทบุรี ให้เป็น ศูนย์กลางการค้า
ชายแดนเชื่อมโยงกับจังหวัดพระตะบองและไพลินของกัมพูชา โดยปรับปรุงและพัฒนาระบบ บริการพื้นฐานเพื่อ
อำนวยความสะดวกในการลงทุน ตลอดจนพัฒนาจุดตรวจชายแดนเพื่อให้บริการได้อย่าง มีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐานสากล
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 : แก้ ไ ขปั ญ หาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละจั ด ระบบการบริ ห ารจั ด การมลพิ ษ ให้ มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
• บริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาภาวะฝนแล้งและน้ ำท่วมจันทบุรีและตราด โดยปรับปรุงและบำรุงรักษา
แหล่งน้ำเดิม จัดสรรน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มเติม
• ฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ โดยปลูกป่าเพิ่มเติมและเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังติดตาม
การบุกรุกป่า
• คุ้มครองและฟื้นฟูป่าชายเลน ปะการัง หญ้าทะเลและป้องการกัดเซาะชายฝั่ง โดยเฉพาะจังหวัดที่มีพื้นที่
กัดเซาะรุนแรง
• ดำเนินการตามมาตรการจัดการมลพิษทางอากาศ
• ปรับ ปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบำบั ดน้ ำเสียชุมชน ในจังหวัดที่เป็นศูนย์กลาง การค้าการ
ท่องเที่ยวและพื้นที่อุตสาหกรรม รวมทั้งการจัดการน้ำทิ้งจากครัวเรือนและโรงงาน ให้เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน
• พั ฒ นาและปรั บ ปรุ งกระบวนการรวบรวม ขนย้ายและการกำจัด ขยะจังหวัด ชลบุรีและระยองให้ มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยใช้มาตรการคัดแยกขยะและบริหารการจัดเก็บตามประเภท การคัดแยกขยะ ให้เป็น
ระบบ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลฟากห้วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3

26
1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
วิสัย ทั ศ น์ (Vision) ของกลุ่ มจั งหวัดภาคตะวัน ออก 2 “เมือ งแห่ งคุณ ภาพชี วิต ศูน ย์ก ลางท่ อ งเที่ ย ว
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและนิเวศ แหล่งผลไม้และครัวสุขภาพไทย”
พันธกิจ (Mission)
1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมและบริการทางการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย มีมาตรฐานสู่สากล
2) พัฒ นาและเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานและโลจิส ติกส์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒ นาเศรษฐกิจ
การค้าการลงทุนในกลุ่มจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน
3) พัฒนาและส่งเสริมการผลิตภาคการเกษตร และสมุนไพรปลอดภัยอย่างครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่เหมาะสม
4) ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน
5) พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกช่วงวัย และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต
6) พัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและการเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์รวม (Ultimate Goals)
1) เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมดุล
ตำแหน่งการพัฒนา (Positioning)
• เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
• แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและนิเวศ
• แหล่งผลิตผลไม้สินค้าเกษตรปลอดภัย • เมืองสมุนไพรแห่งเอเชีย
• ประตูการค้าชายแดนเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน • แหล่งอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด
เป้าหมายการพัฒนาที่ 1 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
ตัวชี้วัด : ดัชนีความก้าวหน้าของคน (ด้านการศึกษา สุขภาพ ชีวิตครอบครัวและชุมชน) สูงกว่าเกณฑ์
ค่าเฉลี่ยของประเทศ
ตัวชี้วัด : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟู
ตัวชี้วัด : สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคอุตสาหกรรมขยายตัวสูงขึ้น
ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มสูงขึ้น
เป้าหมายการพัฒนาที่ 2: ศูนย์กลางท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและนิเวศ
ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น เป้าหมายการพัฒนาที่
3: แหล่งผลไม้และครัวสุขภาพไทย
ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพิ่มขึ้น
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ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 กำหนดประเด็นการพัฒ นาในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 จำนวน 6 ประเด็นการพัฒนา ดังนี้
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพื่อสนับสนุนการ ท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ สุขภาพ และวัฒนธรรม
ประเด็น การพัฒ นาที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถด้า นการค้า และการค้าชายแดน เชื่อมโยง EEC และ
ประเทศเพื่อนบ้าน
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตร (ผลไม้ ปศุ
สัตว์และประมง สมุนไพรไทย) คุณภาพปลอดภัยอย่างครบวงจร
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และปกป้อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ส่วนร่วม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม การบริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพชีวิต ให้มี
ความมั่นคงปลอดภัย
ประเด็นการพัฒนาที่ 6 : เพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมและการลงทุนโดยในแต่ละ ประเด็นการ
พัฒนากำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา
1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ในการกำหนดตำแหน่งทางการพัฒนา (Positioning) ของจังหวัดสระแก้ว
จากยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดดังกล่าว จังหวัดสระแก้วได้จัดลำดับความสำคัญใน
การกำหนดตำแหน่งทางการพัฒนา (Positioning) ของจังหวัด ไว้ดังนี้
1) ด้านการพัฒนาเกษตรปลอดภัย
2) ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ
3) ด้านการค้าชายแดน เสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ภาพที่ 5 แสดงจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดสระแก้ว
จังหวัดสระแก้วได้จัดทำห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ต้นทาง กลางทาง และปลายทางที่สอดคล้องกับ
จุดยืนทางยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาของจังหวั ดสระแก้วใน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านคุณภาพชีวิต
เกษตร ท่ องเที่ ย ว การค้ าชายแดน และความมั่น คง โดยจำแนกเป็ น หน่ ว ยงานทั้ งระดั บ Area Agenda และ
Function เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ในการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตาม
แผนพัฒนาจังหวัด ดังนี้
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ภาพที่ 6 แสดงห่วงโซ่คุณค่า ด้านคุณภาพชีวิต
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ภาพที่ 7 แสดงห่วงโซ่คุณค่า ด้านเกษตร
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ภาพที่ 8 แสดงห่วงโซ่คุณค่า ด้านท่องเที่ยว
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ภาพที่ 9 แสดงห่วงโซ่คุณค่า ด้านการค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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ภาพที่ 10 แสดงห่วงโซ่คุณค่า ด้านความมั่นคง
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสระแก้ว
เมืองชายแดนแห่งความสุขและมั่นคง ถิ่นเกษตรปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอารยธรรมโบราณ
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วมั่งคั่ง ยั่งยืน
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสระแก้ว
เป้าหมายการพัฒนาที่ 1 : เมืองชายแดนแห่งความสุข
ตัวชี้วัด : ร้อยละที่ลดลงต่อปีของจำนวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์จปฐ.กำหนด
(ร้อยละ 50)
เป้าหมายการพัฒนาที่ 2 : ถิ่นเกษตรปลอดภัย
ตัวชี้วัด : ร้อยละของสินค้า GAP ที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 5)
: ปริมาณน้ำที่กักเก็บได้แต่ละปีเพิ่มขึ้น (0.3 ล้าน ลบ.ม.)
เป้าหมายการพัฒนาที่ 3 : แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอารยธรรมโบราณ
ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นต่อปีของรายได้จากการท่องเที่ยว (ร้อยละ 5)
: จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาแต่ละปี (2 แหล่ง)
เป้าหมายการพัฒนาที่ 4 : เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วมั่งคั่ง
ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นต่อปีของมูลค่าการค้าชายแดน (ร้อยละ 3)
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เป้าหมายการพัฒนาที่ 5 : ด้านความมั่นคง
ตัวชี้วัด : จำนวนการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงจากภัยคุกคามต่างๆ อย่างน้อย 2 เรื่อง จาก 14 เรื่อง
(จำนวน 2 เรื่อง)
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดสระแก้ว
จังหวัดสระแก้วมีประเด็นการพัฒนาทั้งหมด 5 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถ
ปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
วัตถุประสงค์
1.ส่งเสริมและพัฒนาโครงการตามแนวพระราชดำริ
2.ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการดำรงชีวิต
5.เมืองแห่งความสุขด้วยวิถีพอเพียง
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมการดำรงชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวและชุมชน การประพฤติตนตามหลักศาสนา
3. ยกระดับอนามัยสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี รวมทั้งการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
4. ส่งเสริมอาชีพ รายได้ การมีงานทำและมีสวัสดิการ
5. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตดีขึ้น
6. ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
7. ยกระดับมาตรฐานการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ
8. ส่งเสริมและพัฒนาโครงการตามแนวพระราชดำริ
9.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐในการบริหารและให้บริการประชาชน
ประเด็ น การพั ฒ นาที่ 2 : ปรับ ปรุงปั จจัยและกระบวนการผลิ ตสิ น ค้าเกษตรปลอดภั ยให้ ได้คุณ ภาพ
มาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์
1.สร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าการเกษตร (พืช สัตว์ ประมง และอื่นๆ)
2.ประชาสัมพันธ์และจัดหาตลาดการเกษตรปลอดภัย
3.สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อการเกษตรปลอดภัย
4.ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
5.จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค
6.จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรปลอดภัย
7.พัฒนาระบบแหล่งน้ำและชลประทาน
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบชลประทาน ตลอดจนฟื้นฟู และปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น
2. ส่งเสริมอุตสาหกรรมการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า
3. พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล
4. สร้างมูล ค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร โดยการสนับสนุนการวิจัยและพัฒ นาเทคโนโลยี ในการปรับปรุง
คุณภาพ ชนิด และราคาของสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มขึน้
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5. ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล ด้วยการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรเพื่อ
ปรับปรุงปัจจัยการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เช่น การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การจัดหาพันธุ์พืชและสัตว์ที่ดี เพื่อลดการใช้
สารเคมี
6. ส่งเสริมระบบการปลูกพืชปศุสัตว์ และประมงที่ปลอดภัย เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรผสมผสาน
7. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเกษตรปลอดภัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความปลอดภัย และปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ
วัตถุประสงค์
1.ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้ว
2.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว
3.ประชาสัมพันธ์ เชิงลึกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและบริก ารด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้มาตรฐานปลอดภัย ถูก
สุขลักษณะ ในราคาที่เหมาะสม ยุติธรรมให้กับนักท่องเที่ยว
2. ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยวและสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ
3. พัฒ นาศักยภาพแหล่งท่ องเที่ยวด้วยการฟื้นฟูและจัดระเบียบให้คงสภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
สวยงามและหลากหลายโดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว
5. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
6. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
7. พัฒนากิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวให้หลากหลาย เพื่อเพิ่มทางเลือกในการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ
การแพทย์แผนไทยและการเชื่อมโยงกับอารยธรรมโบราณ
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนา
เศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับธุรกิจ การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว
วัตถุประสงค์
1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
2. ส่งเสริมและสร้างบรรยากาศในการประกอบธุรกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3. พัฒนาระบบให้บริการสุขภาพ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
4. เตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในการดำรงชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
6. จัดตั้งอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนการจราจร และการขนส่งสินค้าในการเป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษสระแก้ว ทั้งการก่อสร้างและขยายช่องทางถนนและระบบรางเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง และประเทศ
เพื่อนบ้าน
2. ส่งเสริมและสร้างบรรยากาศในการค้า การลงทุน และ ชักจูงให้ผู้ประกอบการ นั กลงทุน มาดำเนิน
กิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
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3. ยกระดับการอำนวยความสะดวกด้านการค้าชายแดน พิธีการศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง การสร้าง
คลังสินค้า และการอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าว โดยดำเนินการให้ได้มาตรฐานเป็นสากล มีประสิทธิภาพ ประหยัด
รวดเร็ว มีคุณภาพ ลดขั้นตอน และทันเวลา
4. พัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพและการศึกษา ผลิตและพัฒนาฝีมือแรงงานของบุคลากรให้ตรงตาม
ตลาดแรงงาน
5. เตรียมการรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพการอยู่อาศัย การพัฒ นา
คุณภาพชีวิต ที่จะเกิดในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
6. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน ผังเมือง การค้า การลงทุน แรงงาน สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service - OSS)
7. ส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรมสระแก้วให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน
วัตถุประสงค์
1. สกัดกั้นยาเสพติด
2. สกัดกั้นแรงงานต่างด้าว
3. ป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
4. เสริมสร้างศักยภาพและภูมิคุ้มกันของคนและชุมชน
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
แนวทางการพัฒนา
1. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม ในพื้นที่จังหวัดชายแดน
2. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระดับท้องถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้าน
3. เสริมสร้างคนและชุมชนให้มีจิตสำนึก รู้ตระหนักในด้านความมั่นคง
4. เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้ านความมั่นคง ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์สามารถใช้
งานได้ทันที และเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
วิสัยทัศน์
“การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีคุณภาพ ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ”
พันธกิจ
1.การพัฒ นาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการพัฒ นาด้านโลจิ
สติกส์
พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ
ต่อความต้องการของประชาชน
2.พั ฒ นาศั กยภาพคน คุณ ภาพชี วิต ระบบการศึก ษา ส่ งเสริ มศิ ล ปวัฒ นธรรมและภู มิปั ญ ญาท้อ งถิ่ น
ส่งเสริมการจัดระเบียบสังคม การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ สนับสนุนด้านการสาธารณสุข การจัดให้มีระบบการรักษาความเรียบร้อยในจังหวัด
3.พัฒนาแหล่งน้ำ ระบบชลประทาน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วน
ร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้า
การเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นรองรับการเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทน
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5.พั ฒ นา ฟื้ น ฟู ก ารท่ อ งเที่ ย ว สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว เสริม สร้า งสภาพแวดล้ อ มให้ เอื้ อ ต่ อ การเป็ น แหล่ ง
ท่ องเที่ ย วเชิ งนิ เวศ ส่ งเสริ ม เครื อข่ ายภาคประชาชนให้ มี ส่ ว นร่ว มด้ านการท่ อ งเที่ ยว การประชาสั ม พั น ธ์ก าร
ท่องเที่ยว
6.พัฒนาตลาดการค้าตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา และตลาดโรเกลือ ให้มีความสะดวก ปลอดภัยยิ่งขึ้น
สนับสนุนการจัดระบบโลจิสติกส์ สนับสนุนการค้าให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคอินโดจีน
7.พัฒนาประสิทธิภาพการเมือง/การบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ด้าน ดังนี้
1.การคมนาคมสะดวก
การพัฒนาด้านการคมนาคม
- พัฒนาเส้นทางการคมนาคมเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาโครงข่าย
ด้าน โลจิสติกส์
- ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน /ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบ สวยงาม
- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบผังเมืองรวม
- ส่งเสริมและพัฒนาด้านอำนวยความปลอดภัยและวินัยจราจร เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบโลจิสติกส์
2.ประชาชนมีคุณภาพ
การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต
- ส่งเสริมสนับสนุนด้านการสาธารณสุข สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
- สนับสนุนการดำเนินงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
- ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น การจั ดสวัส ดิการสั งคม การพั ฒ นาสั งคม การสั งคมสงเคราะห์ และพั ฒ นา
คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ สตรี เด็ก เยาวชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- การจัดให้มีระบบรักษาความเรียบร้อยในจังหวัด
- การส่ งเสริ มสนั บ สนุ น การดำเนิ น งานด้ านความมั่น คงเพื่ อเสริมสร้างศั กยภาพและภู มิ คุ้ม กัน ของ
หมู่บ้าน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและกระจายรายได้
- พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนมีรายได้มั่นคง
- ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
- ส่งเสริมการดำรงชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
- จัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค การปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ, สถานที่ท่องเที่ยว,สนามกีฬา
และสถานที่พักผ่อน สวนธารณะ
- ส่งเสริมให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่สะดวกและเพียงพอ
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
- พัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้
ทันสมัย เพื่อยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- ส่งเสริมการเรียนการสอน พัฒ นาระบบการศึกษา ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ
พัฒนาบุคลากรการศึกษา ขยายโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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- ส่งเสริมทำนุบำรุง ฟื้นฟูศาสนาและวัฒนธรรม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โบราณสถานที่เป็น
เอกลักษณ์ของจังหวัด
- ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาให้เพียงพอแก่
เด็กและเยาวชน
- ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านในการเตรียมความ
พร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3.ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร
การพัฒนาด้านการเกษตร
- ส่งเสริมสนับ สนุน กระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ มีประสิทธิภ าพสูงขึ้น รองรับการเป็นแหล่งพืช
พลังงานทดแทน
- ส่งเสริมสนั บสนุนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรการแปรรูป การพัฒ นาคุณภาพการเกษตรปลอด
สารพิษ เกษตรทฤษฎีใหม่ และส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร
- ส่งเสริมให้มีตลาดกลางในการจำหน่ายสินค้าการเกษตร สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ำธรรมชาติ/แหล่งน้ำชลประทาน ให้สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดปี
- การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียรวมการจัดตั้งและดูแล
ระบบบำบัดน้ำเสียรวม
- ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การปลู ก ป่ า อนุ รั ก ษ์ และพั ฒ น าคุ ณ ภ าพ สิ่ ง แวดล้ อมบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
4.เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและตลาดการค้าชายแดน
- การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนให้เครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วม
ในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว
- พัฒนาฟื้นฟูสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นศูนย์กลาง
ทางด้านการท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน
- พัฒ นาตลาดการค้าตามแนวชายแดนไทย-กัมพูช าและตลาดโรงเกลื อ ให้ มีความสะอาด สะดวก
ปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว
- สนับสนุนการจัดระบบโลจิสติกส์ เพื่อการขนส่งและกระจายสินค้าสะดวก รวดเร็วเป็นประตูสู่ภูมิภาค
อินโดจีน
- สนับสนุนการค้าให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคอินโดจีน
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5.การบริหารจัดการ
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบุคลากรเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานควบคุมกำกับดูแลเพื่อ
ผลสัมฤทธิ์ของงานบริหารและควบคุมด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
- ส่ งเสริ มและพั ฒ นาเพิ่ มขีดความสามารถในการปฏิบั ติงานของบุคลากร ปรับ ปรุงสถานที่ ปฏิ บั ติ
ราชการ เครื่องมือ เครื่องใช้ให้มีความทันสมัย นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการถ่าย
โอนภารกิจ
- รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชน ตื่นตัวถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม
ทางการเมื อ ง การมี ส่ ว นร่ ว มในการปกครองท้ อ งถิ่ น โดยยึ ด มั่ น ในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๒. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบฟากห้วย
2.1 วิสัยทัศน์
เทศบาลตำบลฟากห้ ว ย ได้ ก ำหนดวิ สั ย ทั ศ น์ (Vision) เพื่ อ แสดงสถานการณ์ ในอุ ด มคติ ซึ่ งเป็ น
จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ ของท้องถิ่น
ในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่
จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้
“เทศบาลตำบลฟากห้วย เป็นเมืองน่าอยู่ด้วยการบริหารจัดการที่ดี
มีการคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย เสริมสร้างสุขภาพ รักษาสิ่งแวดล้อม”
2.2 ยุทธศาสตร์
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลฟากห้วยร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้ง
องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลฟากห้วย 5 ด้าน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ
การที่เทศบาลตำบลฟากห้วย สามารถพัฒนาพื้นที่ตำบลฟากห้วยให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ได้นั้ น จะต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒ นาท้องถิ่นขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการ
ดำเนินงาน ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาและจัดทำแผนท้องถิ่น ได้นำวิสัยทัศน์มาเป็นกรอบในการกำหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนา โดยแบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์ และในแต่ละด้านได้กำหนดแนวทางการพัฒนา
ตามแนวทางของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์จังหวัด และยุทธศาสตร์
อำเภอ เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความสำเร็จ ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพั ฒ นาด้านการจั ดให้ มีก ารปรับปรุงบำรุงรักษาทางบก ทางน้ ำ และทาง
ระบายน้ำ
1.2 แนวทางการพัฒนาด้านการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พั ฒนา
แหล่งน้ำ คลองน้ำ และกระจายการใช้ประโยชน์
1.3 แนวทางการพัฒนาด้านการสาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ
2.1 แนวทางการพัฒนาด้านการสังคมสงเคราะห์ ที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก/เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV
2.2 แนวทางการพัฒนาการแก้ปัญหาความยากจนและการกระจายรายได้
2.3 แนวทางการพัฒนาด้านความปลอดภัย การลดอุบัติเหตุการจราจรทางบกทางน้ำ
2.4 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2.5 แนวทางการพัฒนาด้านการสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล ปัญหายาเสพติด
การควบคุมโรค และการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
2.6 แนวทางการพัฒนาด้านศาสนา การอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรม
2.7 แนวทางการพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการ และการออกกำลังกาย
2.8 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี การพัฒนาและเสริมสร้าง ความรู้
ในการประกอบอาชีพ
2.9 แนวทางการพัฒนาด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น งานใบตอง กระทง บายศรี กลองยาว ดนตรี
ไทย เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร
3.1 แนวทางการพัฒ นาด้านเกษตรกรรม เกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตร
ทางเลือก เกษตรอินทรีย์ รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร
3.2 แนวทางการพั ฒ นาด้ านการประมงและปศุ สั ต ว์ รวมทั้ งส่ งเสริม กระบวนการเรียนรู้แก่
ประชาชน
3.3 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่ม ผลผลิตทางการเกษตร การประมง และ
ปศุสัตว์ ตลอดจนการอบรมให้ความรูแ้ ละเสริมทักษะในการประกอบอาชีพ
3.4 แนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
4.1 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว
4.2 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.3 แนวทางการพัฒนาด้านการค้าตลาดชายแดน
4.4 แนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมศักยภาพองค์กร การให้บริการประชาชน
5.2 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมทักษะ การฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร
5.3 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
5.4 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดหา ปรับปรุง พัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่
5.5 แนวทางการพัฒนาด้านการอุดหนุนส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานรัฐและองค์กรอื่น
5.6 แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นอย่างยั่งยืน และการบริหารโดยใช้หลักธรรม
มาภิบาล
5.7 แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างความเป็นธรรมในสังคม
2.3 เป้าประสงค์ในการพัฒนา (Gosls) ประกอบด้วย
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต
3. การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและกระจายรายได้
4. การพัฒนาด้านการการสาธารณสุข การควบคุมโรค ปัญหายาเสพติด และขยะมูลฝอย
5. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการศึกษา
6. การพัฒนาด้านการเกษตร
7. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและตลาดการค้าชายแดน
9. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
2.4 ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัด : จำนวนที่เพิ่มขึ้นของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ตัวชี้วัด : ร้อยละของการพัฒนากลุ่มอาชีพและส่งเสริมการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ตัวชี้วัด : ร้อยละการพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ตัวชี้วัด : ร้อยละของการจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.5 ค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ค่าเป้าหมาย : พ.ศ.2561-2564 หน่วยนับ ปีละ 20
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ค่าเป้าหมาย : พ.ศ.2561-2564 หน่วยนับ ร้อยละ 30
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ค่าเป้าหมาย : พ.ศ.2561-2564 หน่วยนับ ปีละ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ค่าเป้าหมาย : พ.ศ.2561-2564 หน่วยนับ ร้อยละ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ค่าเป้าหมาย : พ.ศ.2561-2564 หน่วยนับ ร้อยละ 40
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2.6 กลยุทธ์
1. สร้างและพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. พัฒ นา ฟื้นฟูการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมด้านการ
ท่องเที่ยวโดยการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นประกอบธุรกิจการค้าการท่องเที่ยวชายแดน
4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติภัย ตลอดจน
การรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
5. พัฒนาและปรับปรุงระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพ
6 ปรับปรุงและพัฒนา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบคมนาคม
ให้ ส ามารถเชื่อมโยงอย่ างเป็ น ระบบให้ ได้มาตรฐาน เพี ยงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่ อรองรับการ
ขยายตัวของเมืองในอนาคต
7. สนั บ สนุ น และส่ งเสริ ม การบริ ห ารจัด การทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม เพื่ อ ก่ อให้ ส ภาวะ
แวดล้อมที่ดีและน่าอยู่แบบยั่งยืน
8. พัฒนาการบริหารจัดการและการพัฒนาระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยมุ่งเน้น การมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน เพื่อความโปร่งใสในการบริหารราชการ
๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลฟากห้วย เป็นการดำเนินการภายใต้ส ถานการณ์และความเสี่ยงซึ่ง
เกิ ด ขึ้ น จากการเปลี่ ย นแปลงในจั ง หวั ด และภายในประเทศ โดยเฉพาะความเคลื่ อ นไหวทางการเมื อ งใน
ระดับ ประเทศ ที่ มีผ ลกระทบต่อเศรษฐกิจ พลังงาน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เป็นไปอย่าง
รวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อองค์กร ดังนั้น ทิศทางการบริหารจัดการจึงมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็ง
และยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้าง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการบริหารจัดการ ขณะเดียวกันจำเป็นต้องปรับตัวในการ
เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจในระดับจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ
นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการองค์กร เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมให้ความสำคัญ
กับการพัฒนาการบริหารราชการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีรวมทั้งการส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร ส่งเสริม
ให้ประชาชนเข้าถึงทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม ควบคู่กับการปลูกจิตสำนึกค่านิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่
ประชาชนทุกกลุ่ม
โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าวและสร้างความมั่นใจว่าการพัฒนาจะเป็นไปในแนวทางที่ยั่ งยืนและ
สร้างความสุขให้คนในชุมชน ทุกภาคส่วนต้องบูรณาการร่วมกันอย่างรอบคอบ และวางจุดยืนในการพัฒนาระยะ
ยาวและควรคำนึงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาในกลุ่มภาคกลางตอนกลางที่มุ่งเน้น การสร้างมูลค่าการผลิตให้สูงขึ้น
การป้ องกัน และขยายตัวของพื้น ที่ชุมชน และเพิ่ มประสิทธิภ าพระบบโลจิส ติกส์ให้ สมบูรณ์ ยิ่งขึ้น โดยกำหนด
ตำแหน่งยุทธศาสตร์ Gateway to the World“ประตูสู่การค้าโลก”โดยมีจุดเน้น 3 ด้านคือ
1. ศูนย์การค้าการลงทุน การคมนาคม และการค้าภาคตะวันออกของไทยสู่อินโดจีนและตลาดโลก
2. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์
3. แหล่งผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐานสากล
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กรอบแนวคิดการพัฒนาเทศบาลตำบลฟากห้วย จึงเป็นการดำเนินการเพื่อให้บรรลุภารกิจและวิสัยทัศของ
องค์กร โดยการทำให้ ตำบลฟากห้ วยเป็น เมืองเศรษฐกิจการค้าชายแดนที่น่าอยู่ภายใต้เศรษฐกิจที่ดี สังคมที่ดี
สิ่งแวดล้ อมที่ดี และการบริ ห ารจั ดการองค์กรที่ ดี โดยคำนึงถึงบริบทการเปลี่ ยนแปลงที่จะเป็ นทั้งโอกาสและ
ข้อจำกัดเป็นแนวทางในการพัฒนาในอนาคตซึ่งจะเกิดขึ้นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนี้
ทางด้านเศรษฐกิจ มีการพัฒนารายได้ให้กับประชาชนภายในเขตเทศบาลโดยการสนับสนุนส่งเสริมทักษะ
ฝีมือแรงานในการประกอบอาชีพ รวมทั้งฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ทางด้านสังคม มีการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานประกอบการด้านอาหารทุกแห่งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับสวัสดิการที่มีความมั่นคง เข้มแข็งและยั่งยืน
ทางด้านสิ่งแวดล้อม มีการพัฒ นาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยการส่งเสริมและ
สนับ สนุน การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน ตลอดจนพัฒ นาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่ อการบริห าร
จัดการสิ่งแวดล้อม
ทางด้านการบริหารจัดการ มีการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร โดยการส่งเสริมและพัฒ นา
ระบบการปฏิบัติงาน คุณภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน และการพัฒนารายได้ของเทศบาลให้เพิ่มมากขึ้น
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น และศักยภาพของเทศบาลตำบลฟากห้วย ตลอดจนความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวข้อง ในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ภาคประชาชน ส่วนราชการ/องค์กรภาครัฐ หน่วยงานเอกชน กลุ่มองค์กรต่างๆ จึงกำหนด จุดยืนทางยุทธศาสตร์
( Positioning) ของเทศบาลตำบลฟากห้วย คือ “สร้างชุมชนเข้มแข็ง เพิ่มขีดความสามารถทางการเกษตร
อนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม เมืองชายแดนบูรพาน่าอยู่”
๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

จุดยืนทางยุทธศาสตร์
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๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ
1. ประชาชนในเขตเทศบาลไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ทำกิน จึงไม่สามารถประกอบอาชีพได้เต็มกำลัง
2. ปัญหาหนี้สินครัวเรือน ประชาชนยังคงตกงานมีสภาวะพึ่งพิง ขาดรายได้ อีกทั้งมีการจ้างแรงงาน
ต่างด้าวเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ไม่มีแหล่งจ้างงานให้คนไทยในพื้นที่
3. เขตเศรษฐกิจพิเศษมีผลกระทบทางอ้อมต่อการปรับตัว เพราะการจะหาประโยชน์จากตลาด
การค้าชายแดนคลองลึก (โรงเกลือ) เป็นไปได้ยากเนื่องจากพื้นที่เทศบาลตำบลฟากห้วย เป็นเพียงทางผ่านการเข้า
สู่ประตูอินโดจีน
4. ประชากรเพิ่มมากขึ้น แต่การรองรับเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้ยังไม่มี โดยประชากร
ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร อาชีพรับจ้าง ค้าขาย และรับราชการ อีกทั้งการจ้างแรงงานในเขตตำบลฟากห้วยยังไม่
ส่งเสริมการจ้างงานสำหรับคนไทย โดยอ้างว่าคนไทยไม่นิยมใช้แรงงาน นอกจากนี้ค่าจ้างคนไทย กับคนต่างด้าวยัง
เท่ากันอีกด้วย
ปัจจัยทางด้านสังคม
1. มีจำนวนประชากรแฝงซึ่งมิใช่ประชากรที่อาศัยอยู่ถาวร ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาทางด้านการ
ประกอบอาชีพ ปัญหาทางด้านอาชญากรรม ตลอดจนปัญหาทางด้านสาธารณสุข
2. ปัญหาทางด้านยาเสพติดที่แพร่หลายในชุมชน
3. ความเสื่อมถอยทางด้านวัฒนธรรม
4. ผู้ปกครองมีส่วนสำคัญในการศึกษาเนื่องจาก หากครอบครัวพอมีฐานะก็จะส่งลูกเรียนโรงเรียน
เอกชน มีเวลาดูแลเอาใจใส่ ให้ความร่วมมือกับโรงเรี ยน สำหรับครอบครัวยากจน ก็จะส่งลูกเรียนโรงเรี ยนของรัฐ
ขาดการมีส่วนร่วมกับโรงเรียน และยิ่งหากผู้ปกครองไม่มีความรู้ก็จะผลักภาระมาให้โรงเรียน ซึ่งครูต้องรับผิดชอบ
ดูแลมากขึ้น
ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม
1. การจัดการขยะ ซึ่งปัจจุบันเทศบาลตำบลฟากห้วยไม่มีสถานที่กำจัดขยะเป็นของตนเอง ต้อง
นำไปมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไปทิ้งในอำเภอวัฒนานคร ซึ่งยากต่อการบริหารจัดการและสิ้นเปลืองงบประมาณ
2. ปริมาณน้ำเสียจากครัวเรือน และสถานประกอบการต่างๆ ไหลไปรวมกันโดยปราศจากการ
บำบัด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต
3. สาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตเทศบาลตำบลฟากห้วย เช่น ประปา และไฟฟ้า ยังไม่
ครอบคลุมทุกพื้นที่
4. ปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน ซึ่งสภาพพื้นที่ของอำเภออรัญประเทศ ลักษณะพื้นที่ภูมิประเทศเป็น
ที่ราบ คล้ายแอ่งกระทะ สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 47 เมตร เมื่อฝนตกจึงทำให้น้ำจากอำเภอใกล้เคียงและ
ประเทศกัมพูชาไหลลงสู่อำเภออรัญประเทศ
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ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ
1. ปัจจัยด้านฐานะการเงินการคลังของเทศบาลฯ มีขีดจำกัดเนื่องงบประมาณไม่เพียงพอ รายได้
จากการจัดเก็บภาษีของเทศบาล และรายได้จากเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่กระจายการจัดสรรให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีจำนวนเทศบาลเพิ่มขึ้น อีกทั้งภาระหน้าที่ของเทศบาลซึ่งมีอยู่หลายด้าน
2. ปัจจัยด้านนโยบายรัฐบาล ที่กำหนดเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณทำให้ แผนพัฒนาเทศบาล
ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
3. ปัจจัยด้านปัญหาของท้องถิ่น มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และปัญหามีความหลากหลาย
มากขึ้นจากการขยายตัวของเมืองและประชากรเทศบาลจึงจำเป็นต้องพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาที่รุนแรงและ
สำคัญตามลำดับก่อนหลัง
4. ปัจจัยด้านศักยภาพของเทศบาลฯ ที่มีขีดจำกัดด้านงบประมาณ บุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้
ในการดำเนินการมีไม่เพียงพอ
5. ปัจจัยด้านนโยบายท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของปัญหา ความต้องการของประชาชน
และท้องถิ่น ตลอดจนศักยภาพในการพัฒนาของท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนนโยบายให้สอดคล้องในการ
บริหาร ทำให้โครงการต่างๆ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลต้องปรับเปลี่ยนไปตามนโยบาย
จากปัจจัยเหล่านี้ ทำให้เทศบาลไม่ส ามารถดำเนินการตามโครงการในแผนพัฒนาฯ ได้ทั้งหมดที่
กำหนดไว้ แต่อย่างไรก็ตามเทศบาลสามารถนำปัจจัยเหล่านี้ มาศึกษาวิเคราะห์สรุป เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางใน
การจัดทำแผนพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป
ผลการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชน
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา
ปัญหาของประชากรจากการสำรวจข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะของชุมชนต่าง ๆ มีปัญหาที่สำคัญคือ
1.ด้านความยากจน
- สภาพความเป็ น อยู่ ข องประชาชน ยั ง มี ป ระชาชนที่ ร ายได้ น้ อ ยไม่ เพี ย งพอต่ อ การใช้ จ่ ายใน
ครัวเรือน เช่น มีคนมีรายได้เพียงคนเดียว แต่มีภาวะพึ่งพิงสูง ทำให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อความยากจน
- การเข้าถึงแหล่งทุนยากลำบาก เช่น ไม่มีฐานทางทะเบียนราษฎร์ ไม่มีหลักฐานในการพิสูจน์สัญชาติ
- การขาดพื้นทีใ่ นการทำมาหากิน เช่นที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ เป็นที่รถไฟ ทีร่ าชพัสดุ
- ประชากรเพิ่มขึ้น แต่การส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้ยั งไม่มี โดยประชากรในชุมชนจะมี
อาชีพค้าขาย ส่วนประชากรรอบนอกมีอาชีพรับจ้าง และเป็นเกษตรกร อีกทั้งโรงงานในเขตเทศบาลยังไม่ส่งเสริม
งานสำหรับคนไทย โดยอ้างว่าคนไทยไม่นิยมทำงานแรงงาน นอกจากนี้ค่าจ้างคนไทย กับคนต่างด้าวยังเท่ากัน
2.ด้านการศึกษา
- ระดับการศึกษาเฉลี่ย การอ่อนออกเขียนได้ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ
- เด็กนักเรียนออกกลางคัน แล้วไม่ได้เรียนต่อเนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน ส่วนใหญ่ จะ
กลายเป็นปัญหาสังคมตามมา เช่น ติดยาเสพติด ติดเกมส์ ลักเล็กขโมยน้อย เป็นต้น
- ผู้ปกครองมีส่วนสำคัญในการศึกษาเนื่องจาก หากครอบครัวพอมีฐานะก็ จะส่งลูกเรียนโรงเรียน
เอกชน มีเวลาดูแลเอาใจใส่ ให้ความร่วมมือกับโรงเรียน สำหรับครอบครัวยากจน ก็จะส่งลูกเรียนโรงเรียนของรัฐ
ขาดการมีส่วนร่วมกับโรงเรียน และผู้ปกครองไม่มีความรู้ผลักภาระมาให้โรงเรียน ซึ่งครูต้องรับผิดชอบดูแลมากขึ้น
- การศึกษาร่วมกับต่างชาติ โดยประเทศกัมพูชามีความร่วมมือกับประเทศไทยด้านการศึกษา
โดยเด็กกัมพูชาที่จะเข้าเรียนต้องมีเอกสารหลักฐานถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด ซึ่งกำหนดให้ต้องเรียนตั้งแต่ชั้น
อนุบาล โดยไม่สามารถเข้ากลางคันได้ สำหรับ ชาวต่างชาติได้สิทธิ์เช่นกัน หากเป็นเด็กกัมพูชาต้องมีผู้รับ รองโดยมี
เด็กต่างชาติร้อยละ 20
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3.ด้านสาธารณสุข
- ประชาชนในเขตตำบลฟากห้ ว ยส่ ว นใหญ่ จ ะเข้ ารับ การบริการที่ โรงพยาบาลอรัญ
ประเทศและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฟากห้วย ซึ่งเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก สำหรับประชากร
ต่างด้าวส่วนใหญ่ นายจ้างพาไปใช้บริการจากสถานพยาบาลเอกชน (คลินิก)
- เด็กแรกเกิดและทารก (เด็กแรกเกิด คือ เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 สัปดาห์ ถึง 2 ปี ส่วน
ทารก คือ เด็กที่มีอายุตั้งแต่ลืมตาถึง 2 สัปดาห์) พบว่า มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ (4%)
- การฝากครรภ์ของมารดาไม่ครบตามเกณฑ์ที่ กำหนด ส่งผลให้เด็กที่เกิดมามีน้ำหนักต่ำ
กว่าเกณฑ์ นอกจากนี้ มารดายังให้บุตรกินนมไม่ครบ 6 เดือน
- โรคเอดส์ ยังมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก เพราะประชาชนทั่วไปมีการยอมรับและเปิดเผย
มากขึ้น อีกทั้งได้รับการรักษาตามมาตรฐาน ทำให้มีอายุได้ยาวนานขึ้น
- ประชากรแฝง ยั ง เข้ า ไม่ ถึ งบริ ก ารสาธารณสุ ข เป็ น เพี ย งการช่ ว ยเหลื อ ตามหลั ก
มนุษยธรรมเท่านั้น
4.ด้านสิ่งแวดล้อม
- ปั ญหาการจั ดการขยะในครัวเรือน ไม่มีการคัดแยกก่อนทิ้ง ส่ งผลให้ เหม็นเน่า เกิด
ปัญหาทางด้านสุขภาพ
- น้ำเสียจากครัวเรือน และสถานประกอบการต่างๆ ไหลไปรวมกันโดยปราศจากการ
บำบัด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต
- สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ยังไม่ครอบคลุม เช่น ไฟฟ้าและประปา
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การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของเทศบาลตำบลฟากห้วย
( Swot Analysis)
เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดอ่อน จุดแข็ง รวมทั้งการวิเคราะห์ถึง
โอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด อันเป็นสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งมีผลต่อการพัฒ นาด้านต่าง ๆ ของ
ท้องถิ่น โดยใช้เทคนิค Swot Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)

จุดอ่อน (Weakness)

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและปรับปรุงองค์กร
2. การปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานมีความใกล้ชิด
เป็นกันเอง
3. บุคลากรมีความตื่นตัวและต้องการพัฒนาประสิทธิภาพ
การทำงานในด้านต่าง ๆ
4. มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานระหว่างผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติ
5. ประชาชน ชุมชน องค์กรภาคประชาชนและหน่วยงาน
ของรัฐให้ การสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบติดตามการ
ดำเนินงานของเทศบาล

1. มีงบประมาณในการบริหารน้อย ไม่สามารถพัฒนาตามความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง และตามความจำเป็นเร่งด่วน
2. การให้บริการประชาชนทางด้านไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์
ยังไม่เป็นไปตามความต้องการของประชาชน
3. มีปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย (ผังเมือง,การจราจร ,
สิ่งแวดล้อม , การรุกล้ำที่สาธารณะ)
4. การบริการประชาชนยังพัฒนาไม่ถึงตามระบบ ONE STOP SERVICE
5. ขาดความพร้อมด้านเครื่องจักร เครื่องมือ

โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

1. รัฐกำหนดนโยบายเป็นจังหวัดแบบบูรณาการทำให้การ
บริหารเป็นไปอย่างคล่องตัว
2. การอุดหนุนงบประมาณจากภาครัฐ
3. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
เป็นกลไกในการขับเคลื่อน
4. การปฏิรูประบบราชการเป็นโอกาสในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพองค์กร
5. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการพัฒนา

1. สภาพพื้ น ที่ มี น้ ำ ท่ ว มขั งบางพื้ น ที่ ใ นฤดู น้ ำ หลาก และพื้ น ที่
เกษตรกรรม เพาะปลูกมีความแห้งแล้ง ขาดน้ำอุปโภคบริโภคใน
ฤดูแล้ง
2. สภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเป็นผลทำให้ประชาชนไม่ให้ความสนใจต่อ
การมีส่วนร่วม เนื่องจากต้องห่วงใยภาระปากท้องของครอบครัว
3. ปัญหาครอบครัวโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดที่ยังไม่หมดสิ้น
4. ขาดแหล่งกำจัดขยะและระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยทีด่ ี
5. ปัญหาประชากรแฝง และประชากรว่างงาน สร้างปัญหาทาง
เศรษฐกิจและสังคม

๓.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ
1. ปัญหาเศรษฐกิจในสังคมปัจจุบันขยายตัวมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจในครัวเรือน การ
ประกอบอาชีพของประชาชนมีสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่และตกต่ำ จึงทำให้เกิดปัญหาหนี้สินครัวเรือน ประชาชน
ยังคงตกงานมีสภาวะพึ่งพิง ขาดรายได้ อีกทั้งมีการจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ไม่มีแหล่งจ้างงาน
ให้คนไทยในพื้นที่
2. การเพิ่มขึ้นของประชากรแต่การรองรับเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้ยังไม่มี
โดยประชากรในชุมชนจะมีอาชีพค้าขาย ส่วนประชากรรอบนอกมีอาชีพรับจ้าง และเป็นเกษตรกร อีกทั้งโรงงานใน
เขตเทศบาลยังไม่ส่งเสริมงานสำหรับคนไทย โดยอ้างว่าคนไทยไม่นิยมทำงานแรงงาน นอกจากนี้ค่าจ้างคนไทย กับ
คนต่างด้าวยังเท่ากัน
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ปัจจัยทางด้านสังคม
1. ปัญหาทางด้านยาเสพติดที่แพร่หลายในชุมชน ซึ่งมีทั้งผู้เสพและผู้ขาย
2. ระดับการศึกษาเฉลี่ย การอ่ านออกเขียนได้ อยู่ในระดับต่ำ ประกอบกับผู้ปกครองมี
ส่วนสำคัญในการศึกษาเนื่องจาก หากครอบครัวพอมีฐานะก็จะส่งลูกเรียนโรงเรียนเอกชน มีเวลาดูแลเอาใจใส่ ให้
ความร่วมมือกับโรงเรียน สำหรับครอบครัวยากจน ก็จะส่งลูกเรียนโรงเรียนของรัฐ ขาดการมีส่วนร่วมกับโรงเรียน
และยิ่งหากผู้ปกครองไม่มีความรู้ก็จะผลักภาระมาให้โรงเรียน ซึ่งครูต้องรับผิดชอบดูแลมากขึ้น
ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม
1. ปัญหาที่เป็นปัญหาให้กับคนในปัจจุบันคือ การจัดการขยะมูลฝอยซึ่งตำบลฟากห้วย
ไม่มีระบบกำจัดขยะเป็นของตนเอง
2. ปริ ม าณน้ ำ เสี ย จากครั ว เรื อ น และสถานประกอบการต่ างๆ ไหลไปรวมกั น โดย
ปราศจากการบำบัด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ในอนาคต
3. สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในเขตเทศบาลตำบลฟากห้วย เช่น ประปา และ
ไฟฟ้า ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลฟากห้วย
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลฟากห้วย
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ส่วนที่ ๒
แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุง่ หมาย และแนวทางการพัฒนา
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น จะต้องติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนว่า
มีความสอดคล้ องกับ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ แผนการบริห ารราชการแผ่ นดิน ยุทธศาสตร์
ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่ งน้ ำ) วิสั ยทั ศน์ พัน ธกิจ จุด มุ่งหมายเพื่อการพัฒ นา แนวทางการการพัฒ นา นโยบาย
ผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
แผนยุทธศาสตร์
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ ยุ ท ธศาสตร์ป ระเทศ (Country Strategy) ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง แผนระดับชาติ (national plan) และนโยบายของรัฐบาล
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์
ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดใน
กฎหมายว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.
๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อ
รับผิดชอบในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์
ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งกำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน
ทุกภาคส่วนดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อให้ เป็ นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดทำ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐คณะกรรมการ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ทำยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นต่ า งๆ รวม ๖ คณะอั น ประกอบด้ ว ย
คณะกรรมการจั ด ทำยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นความมั่ น คง คณะกรรมการจั ด ทำยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นการสร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการ
จัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการ
จัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนได้จัดให้ มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ช าติ ฉ บั บ แรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน
สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ
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๑. บทนำ
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต้นมาได้ส่งผลให้
ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบนของกลุ่ม
ประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้น
จากการเป็ นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยั งมีความท้าทายต่อการพัฒ นาที่สำคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี
๒๕๖๐ ที่ร้ อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ ในระดับ ต่ำกว่าศักยภาพ เมื่อเที ยบกับ ร้อยละ ๖.๐ ต่อปี ในช่ วงเวลาเกือบ ๖
ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่
ยังไม่ฟื้นตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาค
บริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ำ ขาดการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อน
การพัฒนาของประเทศ
นอกจากนั้ น ศักยภาพและคุณ ภาพของประชากรไทยทุกช่ว งวัยยังคงเป็นปั จจัยท้าทายสำคัญ ต่อการ
พัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และ
การคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการ
ที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ำ
ในหลายมิ ติ ขณะที่ ปั ญ หาด้ านความยากจนยังคงเป็ น ประเด็น ท้ าทายในการยกระดับ การพั ฒ นาประเทศให้
ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการ
ฟื้นฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ การพัฒนา
ประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของประชาชน ขณะที่
ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง ลดความขัดแย้งทางความคิด
และอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ำ ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้
เกิดความรักและความสามัคคี
ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กที่ ลดลง
และประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่จะทำให้การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มี
ความท้ าทายมากขึ้น ทั้งในส่ ว นของเสถียรภาพทางการเงินการคลั งของประเทศในการจัดสวัส ดิการเพื่ อดูแล
ผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่ อนประเทศไปสู่การเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว
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๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
แม้ว่าประเทศไทยจะมีตำแหน่งที่ตั้งที่ สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็นประตูสู่
เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ทำให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
ยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้ความสำคัญกับปัญหาด้าน
ความมั่นคงอื่น ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อ
การสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้าง
ความสามัคคีของคนในชาติที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ มประชากรไทยที่มีแนวคิดและความ
เชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอำนาจ ที่อาจ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอำนาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และ
บรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการกำหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้ง
ในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่นำไปสู่ความเชื่อมโยง
ในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด
การค้ามนุษย์ และการลักลอบเข้าเมือง
ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
ได้ รั บ การพั ฒ นาอย่ า งก้ า วกระโดดจะก่ อ ให้ เกิ ด นวั ต กรรมอย่ า งพลิ ก ผั น อาทิ เทคโนโลยี ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์
อิน เทอร์ เน็ ตในทุ ก สิ่ ง การวิเคราะห์ ข้อมู ล ขนาดใหญ่ หุ่ นยนต์แ ละโดรน เทคโนโลยีพั นธุก รรมสมัย ใหม่ และ
เทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒ นาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัย
สนับสนุนหลักที่ช่วยทำให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้ม
สำคัญที่จำเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลาย
เพิ่มมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการ
ที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ
นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔จะก่อให้เกิดโอกาส
ใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ บริโภคสู งอายุที่จะมีสั ดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการ
คาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีช่วง
อายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น
การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการ
ของประเทศจะเป็นความท้าทายสำคัญในระยะต่อไป
ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจทำให้เกิดความต้องการแรงงานต่างชาติเพิ่ม
มากขึ้นเพื่อทดแทนจำนวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้าของการ
พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะทำให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น และ
เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่
มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือทำงานในทั่วทุกมุม โลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มี
วัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับ
ของประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไป
ยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจทำให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งทำให้เกิดความ
เสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย
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นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิงความ
ผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานที่จำเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ ขณะที่
ระบบนิ เวศต่างๆ มีแนวโน้ มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสี ยความสามารถในการ
รองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมี
ความแตกต่างกัน ทำให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
บูรณาการจะได้รับความสำคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น พลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความสำคัญเพิ่ม
มากขึ้น กฎระเบี ย บและข้ อตกลงด้ านสิ่ งแวดล้ อ มจะมี ความเข้ม ข้น และเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพั ฒ นาตาม
ข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่สำคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการ
นำไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น
แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วนของการจ้างงานและ
อาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่
ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยี
และสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้น
ของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความสำคัญมากขึ้น
อาจนำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและ
รองรับ ผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ การเปลี่ ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี แ ละนวัต กรรมแบบพลิ กผั น ที่ จ ะเกิ ดขึ้น อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้า ถึงเทคโนโลยี
โครงสร้ างพื้ น ฐาน และองค์ ค วามรู้ ส มั ย ใหม่ มี ร ะดั บ ความแตกต่ า งกั น ระหว่ างกลุ่ ม ประชากรต่ างๆ โดยการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะ
งานที่เปลี่ ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพิ่ มมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานใน
ปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ำ ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผล
ให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆข้างต้น เห็นได้ว่า
บริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒ นาประเทศ
อย่างมาก ดังนั้น การพัฒ นาประเทศจึงจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒ นาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการ
พัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็น
การดำเนิ น งานอย่ างบู ร ณาการ เนื่ อ งจากทุ ก มิ ติ ก ารพั ฒ นามี ค วามเกี่ ยวข้ อ งซึ่ งกั น และกั น โดยประเทศไทย
จำเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่ง
จำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการ
สอน และการพั ฒ นาทั กษะฝีมือที่ สอดคล้ องกันกับการพั ฒ นาของคนในแต่ล ะช่ว งวัย ระบบบริการสาธารณะ
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โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ
ยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพื้นฐานนโยบายไทยแลนด์
๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจาย
ผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ และนำไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุก
ภาคส่วน
นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร การ
รักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการดำเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความเป็น
เมื อ งที่ เติ บ โตอย่ างต่ อ เนื่ อ งที่ เป็ น มิ ต รต่ อสิ่ งแวดล้ อ ม พร้อ มกั บ การมี ข้ อกำหนดของรูป แบบและกฎเกณฑ์ ที่
เกี่ยวเนื่องกับ ลักษณะการใช้พื้น ที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิส ติกส์ กฎหมาย
ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่
สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
มากขึ้น รวมทั้งให้ความสำคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อ
กระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและ
รักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจำเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้
เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่า งๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการ
และการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่น
สถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบาย
การพัฒนาต่างๆ จำเป็นต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมี
ความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น
ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม
และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่รอบคอบและ
ครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการปรับตัว
ซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไป
ในอนาคตจึงจำเป็นต้องกำหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพื่อ
เป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพื้นฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของ
ประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ใน
การขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอื่น ๆ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจ
และพื้นที่ ซึ่งรวมถึงพื้นที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อให้การ
พัฒนาประเทศสามารถดำเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน
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๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ
อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและ
การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ความมั่น คง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล ให้มีความมั่นคงในทุก
มิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและ
อธิ ป ไตย มี ก ารปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยที่ มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข สถาบั น ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคง
เป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและ
ความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมี
ความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของ
อาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่
กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการ
พัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การ
สหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมี
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให้สามารถสร้างรายได้
ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับ
บริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
และการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคม
ขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ใน
ทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือ
เครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
เพิ่ ม ขึ้น อย่ างต่อ เนื่ อ ง ซึ่ งเป็ น การเจริ ญ เติ บ โตของเศรษฐกิ จที่ อ ยู่บ นหลั ก การใช้ การรัก ษาและการฟื้ น ฟู ฐ าน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่ างยั่งยื น ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่ส ร้างมลภาวะต่อสิ่ งแวดล้ อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับ และเยีย วยาของระบบนิเวศ การผลิ ตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม และ
สอดคล้ องกับ เป้ าหมายการพัฒ นาที่ ยั่งยื น ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ มากขึ้น และสิ่ งแวดล้ อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบาย
ที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
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โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ
พัฒ นาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็ นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย
๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ
๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ
(๒)การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่
ภาครัฐ
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ
๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(๑) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม
(๔) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง
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๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
(๔) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
(๕) พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ
๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุก
ระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศ
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำ นึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่น
และเป็นมืออาชีพ
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค
๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทำขึ้นใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อ มโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น
โดยได้น้ อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒ นาประเทศต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิด
ภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน
ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทำบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผน
หลั ก ของการพั ฒ นาประเทศ และเป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น (Sustainable Development Goals: SDGs)
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้
ให้ ค วามสำคั ญ กั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของภาคี ก ารพั ฒ นาทุ ก ภาคส่ ว น ทั้ ง ในระดั บ กลุ่ ม อาชี พ ระดั บ ภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการ
พัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทำรายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุ ทธศาสตร์ช าติ ๒๐ ปี ในลั กษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่ ก ารปฏิ บัติ โดยในแต่ล ะยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้กำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการให้เห็น
ผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยัง
ได้กำหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อกำกับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย
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๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๑.๑ หลักการ
๑.๒ จุดเปลี่ยนสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่สำคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน
๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๓.๑. วัตถุประสงค์
๓.๒. เป้าหมายรวม
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุ ท ธศาสตร์ ในแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๒ มีทั้ งหมด ๑๐ ยุ ท ธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุท ธศาสตร์ต ามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้
๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ สู่การปฏิบัติ
๕.๑ หลักการ
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
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1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
1.3.1 แผนพัฒนาภาค
แผนพัฒนาภาคตะวันออกในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
เป้ าหมายเชิ งยุ ท ธศาสตร์ ข องภาคตะวัน ออก คื อ “เป็ น ฐานเศรษฐกิ จ ชั้ น นำของอาเซี ย น โดยรั ก ษา
ฐานเศรษฐกิจเดิมที่มีอยู่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และสนับสนุนให้ประเทศเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยเน้นการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ พื้นที่ฐานการผลิต
และบริการ เมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค และพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน” ผ่านแนวทางการขับเคลื่อนสำคัญ
5 ด้าน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่มีความ
ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
• พัฒนาโครงข่ายความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งหลักให้เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
และเมืองในอนาคต
• ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสู งและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
• พั ฒ นาบุ คลากร การศึก ษา การวิจัยและเทคโนโลยี เพื่ อ ผลิ ต กำลั งคนให้ ตรงกับ ความต้อ งการของ
อุตสาหกรรมเป้ าหมาย และก่อให้ เกิดการวิจัย สร้างนวัตกรรม และการพั ฒ นาเทคโนโลยีในการต่อยอดและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน
• พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติในจังหวัดชลบุรี-ระยอง ให้เป็นฐานการกระจายรายได้และการ
สร้างงานให้แก่ชุมชน
• พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองสำคัญของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างมีสมดุล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและ ได้มาตรฐานสากล
• พัฒ นาการผลิตและการค้าผลไม้ภ าคตะวันออก ให้ เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่ งเอเชีย โดยปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพสินค้า ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การบรรจุหีบห่อ การแปรรูป
และการจัดจำหน่าย
• ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ ได้แก่ สุกรและไก่ในจังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรา ให้ผลผลิต มีคุณภาพและได้
มาตรฐานความปลอดภัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ โดยส่งเสริมให้
เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและพันธุ์ ที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ
• พัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ำบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย ได้แก่ ชลบุรี ระยอง
จันทบุรีและตราด ให้ คงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่งทะเลอย่างยั่ งยืนต่อไป โดยเร่งรัด การอนุรักษ์
ฟื้นฟูและการจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบเหมาะสม ควบคู่ไปกับ การส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ เช่น การส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการและวิธีการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำเพี่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม การส่งเสริมและพัฒนาการประมงพื้นบ้าน รวมทั้ง การส่งเสริมและ
พัฒนาธุรกิจการประมง เป็นต้น
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ยุทธศาสตร์ที่ 3: ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว
• ฟื้นฟูและปรับปรุงการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา จันทบุ รี และตราด ให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้ง
ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้ มาตรฐานสากล
• ฟื้นฟูและอนุรักษ์การท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้ว ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว อารยธรรมขอม
โดยฟื้นฟูบูรณะโบราณสถานและสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม รวมทั้งปรับปรุงและอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมและควบคุมการ
ใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับ ประเทศเพื่อนบ้านให้
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
• พัฒ นาเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ให้เป็นประตูและศูนย์กลาง
ทางการค้า การท่ องเที่ย ว และการลงทุ น เชื่อมโยงกับประเทศกัมพูช าและเวียดนาม โดยจัดระเบี ยบ การใช้
ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม พัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวก
บริเวณจุดผ่านแดน
• พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ให้เป็น ศูนย์กลาง
ธุรกิจการค้าชายแดนและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับจังหวัดเกาะกง กัมพูชา โดยจัดระเบียบ การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ปรับปรุงส้นทางคมนาคมและระบบ Logistics รวมถึงยกระดับมาตรฐานการให้บริการ และอำนวยความสะดวก
บริเวณจุดผ่านแดน
• พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ให้เป็น ศูนย์กลาง
ธุรกิจการค้า ชายแดนและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับจังหวัดเกาะกง กัมพูชา โดยจัดระเบียบ การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ปรับปรุงส้นทางคมนาคมและระบบ Logistics รวมถึงยกระดับมาตรฐานการให้บริการ และอำนวยความสะดวก
บริเวณจุดผ่านแดน
• พัฒ นาพื้น ที่เศรษฐกิจชายแดนบ้ านแหลมและบ้านผักกาด จังหวัดจั นทบุรี ให้เป็น ศูนย์กลางการค้า
ชายแดนเชื่อมโยงกับจังหวัดพระตะบองและไพลินของกัมพูชา โดยปรับปรุงและพัฒนาระบบ บริการพื้นฐานเพื่อ
อำนวยความสะดวกในการลงทุน ตลอดจนพัฒนาจุดตรวจชายแดนเพื่อให้บริการได้อย่าง มีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐานสากล
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 : แก้ ไ ขปั ญ หาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละจั ด ระบบการบริ ห ารจั ด การมลพิ ษ ให้ มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
• บริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาภาวะฝนแล้งและน้ ำท่วมจันทบุรีและตราด โดยปรับปรุงและบำรุงรักษา
แหล่งน้ำเดิม จัดสรรน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มเติม
• ฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ โดยปลูกป่าเพิ่มเติมและเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังติดตาม
การบุกรุกป่า
• คุ้มครองและฟื้นฟูป่าชายเลน ปะการัง หญ้าทะเลและป้องการกัดเซาะชายฝั่ง โดยเฉพาะจังหวัดที่มีพื้นที่
กัดเซาะรุนแรง
• ดำเนินการตามมาตรการจัดการมลพิษทางอากาศ
• ปรับ ปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบำบั ดน้ ำเสียชุมชน ในจังหวัดที่เป็นศูนย์กลาง การค้าการ
ท่องเที่ยวและพื้นที่อุตสาหกรรม รวมทั้งการจัดการน้ำทิ้งจากครัวเรือนและโรงงาน ให้เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน
• พั ฒ นาและปรั บ ปรุ งกระบวนการรวบรวม ขนย้ายและการกำจัด ขยะจังหวัด ชลบุรีและระยองให้ มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยใช้มาตรการคัดแยกขยะและบริหารการจัดเก็บตามประเภท การคัดแยกขยะ ให้เป็น
ระบบ
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1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
วิสัย ทั ศ น์ (Vision) ของกลุ่ มจั งหวัดภาคตะวัน ออก 2 “เมือ งแห่ งคุณ ภาพชี วิต ศูน ย์ก ลางท่ อ งเที่ ย ว
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและนิเวศ แหล่งผลไม้และครัวสุขภาพไทย”
พันธกิจ (Mission)
1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมและบริการทางการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย มีมาตรฐานสู่สากล
2) พัฒ นาและเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานและโลจิส ติกส์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒ นาเศรษฐกิจ
การค้าการลงทุนในกลุ่มจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน
3) พัฒนาและส่งเสริมการผลิตภาคการเกษตร และสมุนไพรปลอดภัยอย่างครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่เหมาะสม
4) ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน
5) พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกช่วงวัย และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต
6) พัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและการเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์รวม (Ultimate Goals)
1) เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมดุล
ตำแหน่งการพัฒนา (Positioning)
• เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
• แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและนิเวศ
• แหล่งผลิตผลไม้สินค้าเกษตรปลอดภัย • เมืองสมุนไพรแห่งเอเชีย
• ประตูการค้าชายแดนเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน • แหล่งอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด
เป้าหมายการพัฒนาที่ 1 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
ตัวชี้วัด : ดัชนีความก้าวหน้าของคน (ด้านการศึกษา สุขภาพ ชีวิตครอบครัวและชุมชน) สูงกว่าเกณฑ์
ค่าเฉลี่ยของประเทศ
ตัวชี้วัด : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟู
ตัวชี้วัด : สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคอุตสาหกรรมขยายตัวสูงขึ้น
ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มสูงขึ้น
เป้าหมายการพัฒนาที่ 2: ศูนย์กลางท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและนิเวศ
ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น เป้าหมายการพัฒนาที่
3: แหล่งผลไม้และครัวสุขภาพไทย
ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพิ่มขึ้น
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ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 กำหนดประเด็นการพัฒ นาในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 จำนวน 6 ประเด็นการพัฒนา ดังนี้
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพื่อสนับสนุนการ ท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ สุขภาพ และวัฒนธรรม
ประเด็น การพัฒ นาที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถด้า นการค้า และการค้าชายแดน เชื่อมโยง EEC และ
ประเทศเพื่อนบ้าน
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตร (ผลไม้ ปศุ
สัตว์และประมง สมุนไพรไทย) คุณภาพปลอดภัยอย่างครบวงจร
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และปกป้อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ส่วนร่วม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม การบริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพชีวิต ให้มี
ความมั่นคงปลอดภัย
ประเด็นการพัฒนาที่ 6 : เพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมและการลงทุนโดยในแต่ละ ประเด็นการ
พัฒนากำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา
1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ในการกำหนดตำแหน่งทางการพัฒนา (Positioning) ของจังหวัดสระแก้ว
จากยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดดังกล่าว จังหวัดสระแก้วได้จัดลำดับความสำคัญใน
การกำหนดตำแหน่งทางการพัฒนา (Positioning) ของจังหวัด ไว้ดังนี้
1) ด้านการพัฒนาเกษตรปลอดภัย
2) ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ
3) ด้านการค้าชายแดน เสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ภาพที่ 5 แสดงจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดสระแก้ว
จังหวัดสระแก้วได้จัดทำห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ต้นทาง กลางทาง และปลายทางที่สอดคล้องกับ
จุดยืนทางยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาของจังหวั ดสระแก้วใน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านคุณภาพชีวิต
เกษตร ท่ องเที่ ย ว การค้ าชายแดน และความมั่น คง โดยจำแนกเป็ น หน่ ว ยงานทั้ งระดั บ Area Agenda และ
Function เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ในการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตาม
แผนพัฒนาจังหวัด ดังนี้
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ภาพที่ 6 แสดงห่วงโซ่คุณค่า ด้านคุณภาพชีวิต
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ภาพที่ 7 แสดงห่วงโซ่คุณค่า ด้านเกษตร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลฟากห้วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3

30

ภาพที่ 8 แสดงห่วงโซ่คุณค่า ด้านท่องเที่ยว
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ภาพที่ 9 แสดงห่วงโซ่คุณค่า ด้านการค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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ภาพที่ 10 แสดงห่วงโซ่คุณค่า ด้านความมั่นคง
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสระแก้ว
เมืองชายแดนแห่งความสุขและมั่นคง ถิ่นเกษตรปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอารยธรรมโบราณ
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วมั่งคั่ง ยั่งยืน
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสระแก้ว
เป้าหมายการพัฒนาที่ 1 : เมืองชายแดนแห่งความสุข
ตัวชี้วัด : ร้อยละที่ลดลงต่อปีของจำนวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์จปฐ.กำหนด
(ร้อยละ 50)
เป้าหมายการพัฒนาที่ 2 : ถิ่นเกษตรปลอดภัย
ตัวชี้วัด : ร้อยละของสินค้า GAP ที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 5)
: ปริมาณน้ำที่กักเก็บได้แต่ละปีเพิ่มขึ้น (0.3 ล้าน ลบ.ม.)
เป้าหมายการพัฒนาที่ 3 : แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอารยธรรมโบราณ
ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นต่อปีของรายได้จากการท่องเที่ยว (ร้อยละ 5)
: จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาแต่ละปี (2 แหล่ง)
เป้าหมายการพัฒนาที่ 4 : เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วมั่งคั่ง
ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นต่อปีของมูลค่าการค้าชายแดน (ร้อยละ 3)
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เป้าหมายการพัฒนาที่ 5 : ด้านความมั่นคง
ตัวชี้วัด : จำนวนการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงจากภัยคุกคามต่างๆ อย่างน้อย 2 เรื่อง จาก 14 เรื่อง
(จำนวน 2 เรื่อง)
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดสระแก้ว
จังหวัดสระแก้วมีประเด็นการพัฒนาทั้งหมด 5 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถ
ปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
วัตถุประสงค์
1.ส่งเสริมและพัฒนาโครงการตามแนวพระราชดำริ
2.ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการดำรงชีวิต
5.เมืองแห่งความสุขด้วยวิถีพอเพียง
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมการดำรงชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวและชุมชน การประพฤติตนตามหลักศาสนา
3. ยกระดับอนามัยสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี รวมทั้งการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
4. ส่งเสริมอาชีพ รายได้ การมีงานทำและมีสวัสดิการ
5. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตดีขึ้น
6. ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
7. ยกระดับมาตรฐานการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ
8. ส่งเสริมและพัฒนาโครงการตามแนวพระราชดำริ
9.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐในการบริหารและให้บริการประชาชน
ประเด็ น การพั ฒ นาที่ 2 : ปรับ ปรุงปั จจัยและกระบวนการผลิ ตสิ น ค้าเกษตรปลอดภั ยให้ ได้คุณ ภาพ
มาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์
1.สร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าการเกษตร (พืช สัตว์ ประมง และอื่นๆ)
2.ประชาสัมพันธ์และจัดหาตลาดการเกษตรปลอดภัย
3.สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อการเกษตรปลอดภัย
4.ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
5.จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค
6.จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรปลอดภัย
7.พัฒนาระบบแหล่งน้ำและชลประทาน
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบชลประทาน ตลอดจนฟื้นฟู และปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น
2. ส่งเสริมอุตสาหกรรมการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า
3. พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล
4. สร้างมูล ค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร โดยการสนับสนุนการวิจัยและพัฒ นาเทคโนโลยี ในการปรับปรุง
คุณภาพ ชนิด และราคาของสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มขึน้
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5. ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล ด้วยการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรเพื่อ
ปรับปรุงปัจจัยการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เช่น การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การจัดหาพันธุ์พืชและสัตว์ที่ดี เพื่อลดการใช้
สารเคมี
6. ส่งเสริมระบบการปลูกพืชปศุสัตว์ และประมงที่ปลอดภัย เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรผสมผสาน
7. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเกษตรปลอดภัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความปลอดภัย และปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ
วัตถุประสงค์
1.ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้ว
2.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว
3.ประชาสัมพันธ์ เชิงลึกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและบริก ารด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้มาตรฐานปลอดภัย ถูก
สุขลักษณะ ในราคาที่เหมาะสม ยุติธรรมให้กับนักท่องเที่ยว
2. ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยวและสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ
3. พัฒ นาศักยภาพแหล่งท่ องเที่ยวด้วยการฟื้นฟูและจัดระเบียบให้คงสภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
สวยงามและหลากหลายโดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว
5. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
6. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
7. พัฒนากิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวให้หลากหลาย เพื่อเพิ่มทางเลือกในการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ
การแพทย์แผนไทยและการเชื่อมโยงกับอารยธรรมโบราณ
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนา
เศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับธุรกิจ การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว
วัตถุประสงค์
1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
2. ส่งเสริมและสร้างบรรยากาศในการประกอบธุรกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3. พัฒนาระบบให้บริการสุขภาพ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
4. เตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในการดำรงชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
6. จัดตั้งอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนการจราจร และการขนส่งสินค้าในการเป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษสระแก้ว ทั้งการก่อสร้างและขยายช่องทางถนนและระบบรางเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง และประเทศ
เพื่อนบ้าน
2. ส่งเสริมและสร้างบรรยากาศในการค้า การลงทุน และ ชักจูงให้ผู้ประกอบการ นั กลงทุน มาดำเนิน
กิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
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3. ยกระดับการอำนวยความสะดวกด้านการค้าชายแดน พิธีการศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง การสร้าง
คลังสินค้า และการอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าว โดยดำเนินการให้ได้มาตรฐานเป็นสากล มีประสิทธิภาพ ประหยัด
รวดเร็ว มีคุณภาพ ลดขั้นตอน และทันเวลา
4. พัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพและการศึกษา ผลิตและพัฒนาฝีมือแรงงานของบุคลากรให้ตรงตาม
ตลาดแรงงาน
5. เตรียมการรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพการอยู่อาศัย การพัฒ นา
คุณภาพชีวิต ที่จะเกิดในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
6. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน ผังเมือง การค้า การลงทุน แรงงาน สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service - OSS)
7. ส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรมสระแก้วให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน
วัตถุประสงค์
1. สกัดกั้นยาเสพติด
2. สกัดกั้นแรงงานต่างด้าว
3. ป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
4. เสริมสร้างศักยภาพและภูมิคุ้มกันของคนและชุมชน
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
แนวทางการพัฒนา
1. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม ในพื้นที่จังหวัดชายแดน
2. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระดับท้องถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้าน
3. เสริมสร้างคนและชุมชนให้มีจิตสำนึก รู้ตระหนักในด้านความมั่นคง
4. เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้ านความมั่นคง ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์สามารถใช้
งานได้ทันที และเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
วิสัยทัศน์
“การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีคุณภาพ ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ”
พันธกิจ
1.การพัฒ นาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการพัฒ นาด้านโลจิ
สติกส์
พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ
ต่อความต้องการของประชาชน
2.พั ฒ นาศั กยภาพคน คุณ ภาพชี วิต ระบบการศึก ษา ส่ งเสริ มศิ ล ปวัฒ นธรรมและภู มิปั ญ ญาท้อ งถิ่ น
ส่งเสริมการจัดระเบียบสังคม การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ สนับสนุนด้านการสาธารณสุข การจัดให้มีระบบการรักษาความเรียบร้อยในจังหวัด
3.พัฒนาแหล่งน้ำ ระบบชลประทาน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วน
ร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้า
การเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นรองรับการเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทน
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5.พั ฒ นา ฟื้ น ฟู ก ารท่ อ งเที่ ย ว สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว เสริม สร้า งสภาพแวดล้ อ มให้ เอื้ อ ต่ อ การเป็ น แหล่ ง
ท่ องเที่ ย วเชิ งนิ เวศ ส่ งเสริ ม เครื อข่ ายภาคประชาชนให้ มี ส่ ว นร่ว มด้ านการท่ อ งเที่ ยว การประชาสั ม พั น ธ์ก าร
ท่องเที่ยว
6.พัฒนาตลาดการค้าตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา และตลาดโรเกลือ ให้มีความสะดวก ปลอดภัยยิ่งขึ้น
สนับสนุนการจัดระบบโลจิสติกส์ สนับสนุนการค้าให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคอินโดจีน
7.พัฒนาประสิทธิภาพการเมือง/การบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ด้าน ดังนี้
1.การคมนาคมสะดวก
การพัฒนาด้านการคมนาคม
- พัฒนาเส้นทางการคมนาคมเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาโครงข่าย
ด้าน โลจิสติกส์
- ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน /ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบ สวยงาม
- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบผังเมืองรวม
- ส่งเสริมและพัฒนาด้านอำนวยความปลอดภัยและวินัยจราจร เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบโลจิสติกส์
2.ประชาชนมีคุณภาพ
การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต
- ส่งเสริมสนับสนุนด้านการสาธารณสุข สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
- สนับสนุนการดำเนินงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
- ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น การจั ดสวัส ดิการสั งคม การพั ฒ นาสั งคม การสั งคมสงเคราะห์ และพั ฒ นา
คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ สตรี เด็ก เยาวชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- การจัดให้มีระบบรักษาความเรียบร้อยในจังหวัด
- การส่ งเสริ มสนั บ สนุ น การดำเนิ น งานด้ านความมั่น คงเพื่ อเสริมสร้างศั กยภาพและภู มิ คุ้ม กัน ของ
หมู่บ้าน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและกระจายรายได้
- พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนมีรายได้มั่นคง
- ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
- ส่งเสริมการดำรงชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
- จัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค การปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ, สถานที่ท่องเที่ยว,สนามกีฬา
และสถานที่พักผ่อน สวนธารณะ
- ส่งเสริมให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่สะดวกและเพียงพอ
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
- พัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้
ทันสมัย เพื่อยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- ส่งเสริมการเรียนการสอน พัฒ นาระบบการศึกษา ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ
พัฒนาบุคลากรการศึกษา ขยายโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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- ส่งเสริมทำนุบำรุง ฟื้นฟูศาสนาและวัฒนธรรม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โบราณสถานที่เป็น
เอกลักษณ์ของจังหวัด
- ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาให้เพียงพอแก่
เด็กและเยาวชน
- ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านในการเตรียมความ
พร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3.ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร
การพัฒนาด้านการเกษตร
- ส่งเสริมสนับ สนุน กระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ มีประสิทธิภ าพสูงขึ้น รองรับการเป็นแหล่งพืช
พลังงานทดแทน
- ส่งเสริมสนั บสนุนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรการแปรรูป การพัฒ นาคุณภาพการเกษตรปลอด
สารพิษ เกษตรทฤษฎีใหม่ และส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร
- ส่งเสริมให้มีตลาดกลางในการจำหน่ายสินค้าการเกษตร สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ำธรรมชาติ/แหล่งน้ำชลประทาน ให้สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดปี
- การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียรวมการจัดตั้งและดูแล
ระบบบำบัดน้ำเสียรวม
- ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การปลู ก ป่ า อนุ รั ก ษ์ และพั ฒ น าคุ ณ ภ าพ สิ่ ง แวดล้ อมบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
4.เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและตลาดการค้าชายแดน
- การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนให้เครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วม
ในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว
- พัฒนาฟื้นฟูสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นศูนย์กลาง
ทางด้านการท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน
- พัฒ นาตลาดการค้าตามแนวชายแดนไทย-กัมพูช าและตลาดโรงเกลื อ ให้ มีความสะอาด สะดวก
ปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว
- สนับสนุนการจัดระบบโลจิสติกส์ เพื่อการขนส่งและกระจายสินค้าสะดวก รวดเร็วเป็นประตูสู่ภูมิภาค
อินโดจีน
- สนับสนุนการค้าให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคอินโดจีน
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5.การบริหารจัดการ
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบุคลากรเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานควบคุมกำกับดูแลเพื่อ
ผลสัมฤทธิ์ของงานบริหารและควบคุมด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
- ส่ งเสริ มและพั ฒ นาเพิ่ มขีดความสามารถในการปฏิบั ติงานของบุคลากร ปรับ ปรุงสถานที่ ปฏิ บั ติ
ราชการ เครื่องมือ เครื่องใช้ให้มีความทันสมัย นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการถ่าย
โอนภารกิจ
- รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชน ตื่นตัวถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม
ทางการเมื อ ง การมี ส่ ว นร่ ว มในการปกครองท้ อ งถิ่ น โดยยึ ด มั่ น ในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๒. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบฟากห้วย
2.1 วิสัยทัศน์
เทศบาลตำบลฟากห้ ว ย ได้ ก ำหนดวิ สั ย ทั ศ น์ (Vision) เพื่ อ แสดงสถานการณ์ ในอุ ด มคติ ซึ่ งเป็ น
จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ ของท้องถิ่น
ในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่
จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้
“เทศบาลตำบลฟากห้วย เป็นเมืองน่าอยู่ด้วยการบริหารจัดการที่ดี
มีการคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย เสริมสร้างสุขภาพ รักษาสิ่งแวดล้อม”
2.2 ยุทธศาสตร์
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลฟากห้วยร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้ง
องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลฟากห้วย 5 ด้าน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ
การที่เทศบาลตำบลฟากห้วย สามารถพัฒนาพื้นที่ตำบลฟากห้วยให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ได้นั้ น จะต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒ นาท้องถิ่นขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการ
ดำเนินงาน ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาและจัดทำแผนท้องถิ่น ได้นำวิสัยทัศน์มาเป็นกรอบในการกำหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนา โดยแบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์ และในแต่ละด้านได้กำหนดแนวทางการพัฒนา
ตามแนวทางของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์จังหวัด และยุทธศาสตร์
อำเภอ เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความสำเร็จ ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพั ฒ นาด้านการจั ดให้ มีก ารปรับปรุงบำรุงรักษาทางบก ทางน้ ำ และทาง
ระบายน้ำ
1.2 แนวทางการพัฒนาด้านการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พั ฒนา
แหล่งน้ำ คลองน้ำ และกระจายการใช้ประโยชน์
1.3 แนวทางการพัฒนาด้านการสาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ
2.1 แนวทางการพัฒนาด้านการสังคมสงเคราะห์ ที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก/เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV
2.2 แนวทางการพัฒนาการแก้ปัญหาความยากจนและการกระจายรายได้
2.3 แนวทางการพัฒนาด้านความปลอดภัย การลดอุบัติเหตุการจราจรทางบกทางน้ำ
2.4 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2.5 แนวทางการพัฒนาด้านการสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล ปัญหายาเสพติด
การควบคุมโรค และการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
2.6 แนวทางการพัฒนาด้านศาสนา การอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรม
2.7 แนวทางการพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการ และการออกกำลังกาย
2.8 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี การพัฒนาและเสริมสร้าง ความรู้
ในการประกอบอาชีพ
2.9 แนวทางการพัฒนาด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น งานใบตอง กระทง บายศรี กลองยาว ดนตรี
ไทย เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร
3.1 แนวทางการพัฒ นาด้านเกษตรกรรม เกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตร
ทางเลือก เกษตรอินทรีย์ รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร
3.2 แนวทางการพั ฒ นาด้ านการประมงและปศุ สั ต ว์ รวมทั้ งส่ งเสริม กระบวนการเรียนรู้แก่
ประชาชน
3.3 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่ม ผลผลิตทางการเกษตร การประมง และ
ปศุสัตว์ ตลอดจนการอบรมให้ความรูแ้ ละเสริมทักษะในการประกอบอาชีพ
3.4 แนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
4.1 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว
4.2 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.3 แนวทางการพัฒนาด้านการค้าตลาดชายแดน
4.4 แนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมศักยภาพองค์กร การให้บริการประชาชน
5.2 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมทักษะ การฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร
5.3 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
5.4 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดหา ปรับปรุง พัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่
5.5 แนวทางการพัฒนาด้านการอุดหนุนส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานรัฐและองค์กรอื่น
5.6 แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นอย่างยั่งยืน และการบริหารโดยใช้หลักธรรม
มาภิบาล
5.7 แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างความเป็นธรรมในสังคม
2.3 เป้าประสงค์ในการพัฒนา (Gosls) ประกอบด้วย
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต
3. การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและกระจายรายได้
4. การพัฒนาด้านการการสาธารณสุข การควบคุมโรค ปัญหายาเสพติด และขยะมูลฝอย
5. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการศึกษา
6. การพัฒนาด้านการเกษตร
7. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและตลาดการค้าชายแดน
9. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
2.4 ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัด : จำนวนที่เพิ่มขึ้นของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ตัวชี้วัด : ร้อยละของการพัฒนากลุ่มอาชีพและส่งเสริมการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ตัวชี้วัด : ร้อยละการพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ตัวชี้วัด : ร้อยละของการจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.5 ค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ค่าเป้าหมาย : พ.ศ.2561-2564 หน่วยนับ ปีละ 20
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ค่าเป้าหมาย : พ.ศ.2561-2564 หน่วยนับ ร้อยละ 30
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ค่าเป้าหมาย : พ.ศ.2561-2564 หน่วยนับ ปีละ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ค่าเป้าหมาย : พ.ศ.2561-2564 หน่วยนับ ร้อยละ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ค่าเป้าหมาย : พ.ศ.2561-2564 หน่วยนับ ร้อยละ 40
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2.6 กลยุทธ์
1. สร้างและพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. พัฒ นา ฟื้นฟูการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมด้านการ
ท่องเที่ยวโดยการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นประกอบธุรกิจการค้าการท่องเที่ยวชายแดน
4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติภัย ตลอดจน
การรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
5. พัฒนาและปรับปรุงระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพ
6 ปรับปรุงและพัฒนา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบคมนาคม
ให้ ส ามารถเชื่อมโยงอย่ างเป็ น ระบบให้ ได้มาตรฐาน เพี ยงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่ อรองรับการ
ขยายตัวของเมืองในอนาคต
7. สนั บ สนุ น และส่ งเสริ ม การบริ ห ารจัด การทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม เพื่ อ ก่ อให้ ส ภาวะ
แวดล้อมที่ดีและน่าอยู่แบบยั่งยืน
8. พัฒนาการบริหารจัดการและการพัฒนาระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยมุ่งเน้น การมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน เพื่อความโปร่งใสในการบริหารราชการ
๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลฟากห้วย เป็นการดำเนินการภายใต้ส ถานการณ์และความเสี่ยงซึ่ง
เกิ ด ขึ้ น จากการเปลี่ ย นแปลงในจั ง หวั ด และภายในประเทศ โดยเฉพาะความเคลื่ อ นไหวทางการเมื อ งใน
ระดับ ประเทศ ที่ มีผ ลกระทบต่อเศรษฐกิจ พลังงาน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เป็นไปอย่าง
รวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อองค์กร ดังนั้น ทิศทางการบริหารจัดการจึงมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็ง
และยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้าง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการบริหารจัดการ ขณะเดียวกันจำเป็นต้องปรับตัวในการ
เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจในระดับจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ
นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการองค์กร เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมให้ความสำคัญ
กับการพัฒนาการบริหารราชการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีรวมทั้งการส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร ส่งเสริม
ให้ประชาชนเข้าถึงทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม ควบคู่กับการปลูกจิตสำนึกค่านิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่
ประชาชนทุกกลุ่ม
โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าวและสร้างความมั่นใจว่าการพัฒนาจะเป็นไปในแนวทางที่ยั่ งยืนและ
สร้างความสุขให้คนในชุมชน ทุกภาคส่วนต้องบูรณาการร่วมกันอย่างรอบคอบ และวางจุดยืนในการพัฒนาระยะ
ยาวและควรคำนึงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาในกลุ่มภาคกลางตอนกลางที่มุ่งเน้น การสร้างมูลค่าการผลิตให้สูงขึ้น
การป้ องกัน และขยายตัวของพื้น ที่ชุมชน และเพิ่ มประสิทธิภ าพระบบโลจิส ติกส์ให้ สมบูรณ์ ยิ่งขึ้น โดยกำหนด
ตำแหน่งยุทธศาสตร์ Gateway to the World“ประตูสู่การค้าโลก”โดยมีจุดเน้น 3 ด้านคือ
1. ศูนย์การค้าการลงทุน การคมนาคม และการค้าภาคตะวันออกของไทยสู่อินโดจีนและตลาดโลก
2. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์
3. แหล่งผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐานสากล
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กรอบแนวคิดการพัฒนาเทศบาลตำบลฟากห้วย จึงเป็นการดำเนินการเพื่อให้บรรลุภารกิจและวิสัยทัศของ
องค์กร โดยการทำให้ ตำบลฟากห้ วยเป็น เมืองเศรษฐกิจการค้าชายแดนที่น่าอยู่ภายใต้เศรษฐกิจที่ดี สังคมที่ดี
สิ่งแวดล้ อมที่ดี และการบริ ห ารจั ดการองค์กรที่ ดี โดยคำนึงถึงบริบทการเปลี่ ยนแปลงที่จะเป็ นทั้งโอกาสและ
ข้อจำกัดเป็นแนวทางในการพัฒนาในอนาคตซึ่งจะเกิดขึ้นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนี้
ทางด้านเศรษฐกิจ มีการพัฒนารายได้ให้กับประชาชนภายในเขตเทศบาลโดยการสนับสนุนส่งเสริมทักษะ
ฝีมือแรงานในการประกอบอาชีพ รวมทั้งฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ทางด้านสังคม มีการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานประกอบการด้านอาหารทุกแห่งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับสวัสดิการที่มีความมั่นคง เข้มแข็งและยั่งยืน
ทางด้านสิ่งแวดล้อม มีการพัฒ นาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยการส่งเสริมและ
สนับ สนุน การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน ตลอดจนพัฒ นาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่ อการบริห าร
จัดการสิ่งแวดล้อม
ทางด้านการบริหารจัดการ มีการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร โดยการส่งเสริมและพัฒ นา
ระบบการปฏิบัติงาน คุณภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน และการพัฒนารายได้ของเทศบาลให้เพิ่มมากขึ้น
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น และศักยภาพของเทศบาลตำบลฟากห้วย ตลอดจนความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวข้อง ในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ภาคประชาชน ส่วนราชการ/องค์กรภาครัฐ หน่วยงานเอกชน กลุ่มองค์กรต่างๆ จึงกำหนด จุดยืนทางยุทธศาสตร์
( Positioning) ของเทศบาลตำบลฟากห้วย คือ “สร้างชุมชนเข้มแข็ง เพิ่มขีดความสามารถทางการเกษตร
อนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม เมืองชายแดนบูรพาน่าอยู่”
๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

จุดยืนทางยุทธศาสตร์
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๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ
1. ประชาชนในเขตเทศบาลไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ทำกิน จึงไม่สามารถประกอบอาชีพได้เต็มกำลัง
2. ปัญหาหนี้สินครัวเรือน ประชาชนยังคงตกงานมีสภาวะพึ่งพิง ขาดรายได้ อีกทั้งมีการจ้างแรงงาน
ต่างด้าวเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ไม่มีแหล่งจ้างงานให้คนไทยในพื้นที่
3. เขตเศรษฐกิจพิเศษมีผลกระทบทางอ้อมต่อการปรับตัว เพราะการจะหาประโยชน์จากตลาด
การค้าชายแดนคลองลึก (โรงเกลือ) เป็นไปได้ยากเนื่องจากพื้นที่เทศบาลตำบลฟากห้วย เป็นเพียงทางผ่านการเข้า
สู่ประตูอินโดจีน
4. ประชากรเพิ่มมากขึ้น แต่การรองรับเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้ยังไม่มี โดยประชากร
ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร อาชีพรับจ้าง ค้าขาย และรับราชการ อีกทั้งการจ้างแรงงานในเขตตำบลฟากห้วยยังไม่
ส่งเสริมการจ้างงานสำหรับคนไทย โดยอ้างว่าคนไทยไม่นิยมใช้แรงงาน นอกจากนี้ค่าจ้างคนไทย กับคนต่างด้าวยัง
เท่ากันอีกด้วย
ปัจจัยทางด้านสังคม
1. มีจำนวนประชากรแฝงซึ่งมิใช่ประชากรที่อาศัยอยู่ถาวร ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาทางด้านการ
ประกอบอาชีพ ปัญหาทางด้านอาชญากรรม ตลอดจนปัญหาทางด้านสาธารณสุข
2. ปัญหาทางด้านยาเสพติดที่แพร่หลายในชุมชน
3. ความเสื่อมถอยทางด้านวัฒนธรรม
4. ผู้ปกครองมีส่วนสำคัญในการศึกษาเนื่องจาก หากครอบครัวพอมีฐานะก็จะส่งลูกเรียนโรงเรียน
เอกชน มีเวลาดูแลเอาใจใส่ ให้ความร่วมมือกับโรงเรี ยน สำหรับครอบครัวยากจน ก็จะส่งลูกเรียนโรงเรี ยนของรัฐ
ขาดการมีส่วนร่วมกับโรงเรียน และยิ่งหากผู้ปกครองไม่มีความรู้ก็จะผลักภาระมาให้โรงเรียน ซึ่งครูต้องรับผิดชอบ
ดูแลมากขึ้น
ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม
1. การจัดการขยะ ซึ่งปัจจุบันเทศบาลตำบลฟากห้วยไม่มีสถานที่กำจัดขยะเป็นของตนเอง ต้อง
นำไปมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไปทิ้งในอำเภอวัฒนานคร ซึ่งยากต่อการบริหารจัดการและสิ้นเปลืองงบประมาณ
2. ปริมาณน้ำเสียจากครัวเรือน และสถานประกอบการต่างๆ ไหลไปรวมกันโดยปราศจากการ
บำบัด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต
3. สาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตเทศบาลตำบลฟากห้วย เช่น ประปา และไฟฟ้า ยังไม่
ครอบคลุมทุกพื้นที่
4. ปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน ซึ่งสภาพพื้นที่ของอำเภออรัญประเทศ ลักษณะพื้นที่ภูมิประเทศเป็น
ที่ราบ คล้ายแอ่งกระทะ สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 47 เมตร เมื่อฝนตกจึงทำให้น้ำจากอำเภอใกล้เคียงและ
ประเทศกัมพูชาไหลลงสู่อำเภออรัญประเทศ
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ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ
1. ปัจจัยด้านฐานะการเงินการคลังของเทศบาลฯ มีขีดจำกัดเนื่องงบประมาณไม่เพียงพอ รายได้
จากการจัดเก็บภาษีของเทศบาล และรายได้จากเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่กระจายการจัดสรรให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีจำนวนเทศบาลเพิ่มขึ้น อีกทั้งภาระหน้าที่ของเทศบาลซึ่งมีอยู่หลายด้าน
2. ปัจจัยด้านนโยบายรัฐบาล ที่กำหนดเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณทำให้ แผนพัฒนาเทศบาล
ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
3. ปัจจัยด้านปัญหาของท้องถิ่น มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และปัญหามีความหลากหลาย
มากขึ้นจากการขยายตัวของเมืองและประชากรเทศบาลจึงจำเป็นต้องพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาที่รุนแรงและ
สำคัญตามลำดับก่อนหลัง
4. ปัจจัยด้านศักยภาพของเทศบาลฯ ที่มีขีดจำกัดด้านงบประมาณ บุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้
ในการดำเนินการมีไม่เพียงพอ
5. ปัจจัยด้านนโยบายท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของปัญหา ความต้องการของประชาชน
และท้องถิ่น ตลอดจนศักยภาพในการพัฒนาของท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนนโยบายให้สอดคล้องในการ
บริหาร ทำให้โครงการต่างๆ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลต้องปรับเปลี่ยนไปตามนโยบาย
จากปัจจัยเหล่านี้ ทำให้เทศบาลไม่ส ามารถดำเนินการตามโครงการในแผนพัฒนาฯ ได้ทั้งหมดที่
กำหนดไว้ แต่อย่างไรก็ตามเทศบาลสามารถนำปัจจัยเหล่านี้ มาศึกษาวิเคราะห์สรุป เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางใน
การจัดทำแผนพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป
ผลการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชน
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา
ปัญหาของประชากรจากการสำรวจข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะของชุมชนต่าง ๆ มีปัญหาที่สำคัญคือ
1.ด้านความยากจน
- สภาพความเป็ น อยู่ ข องประชาชน ยั ง มี ป ระชาชนที่ ร ายได้ น้ อ ยไม่ เพี ย งพอต่ อ การใช้ จ่ ายใน
ครัวเรือน เช่น มีคนมีรายได้เพียงคนเดียว แต่มีภาวะพึ่งพิงสูง ทำให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อความยากจน
- การเข้าถึงแหล่งทุนยากลำบาก เช่น ไม่มีฐานทางทะเบียนราษฎร์ ไม่มีหลักฐานในการพิสูจน์สัญชาติ
- การขาดพื้นทีใ่ นการทำมาหากิน เช่นที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ เป็นที่รถไฟ ทีร่ าชพัสดุ
- ประชากรเพิ่มขึ้น แต่การส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้ยั งไม่มี โดยประชากรในชุมชนจะมี
อาชีพค้าขาย ส่วนประชากรรอบนอกมีอาชีพรับจ้าง และเป็นเกษตรกร อีกทั้งโรงงานในเขตเทศบาลยังไม่ส่งเสริม
งานสำหรับคนไทย โดยอ้างว่าคนไทยไม่นิยมทำงานแรงงาน นอกจากนี้ค่าจ้างคนไทย กับคนต่างด้าวยังเท่ากัน
2.ด้านการศึกษา
- ระดับการศึกษาเฉลี่ย การอ่อนออกเขียนได้ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ
- เด็กนักเรียนออกกลางคัน แล้วไม่ได้เรียนต่อเนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน ส่วนใหญ่ จะ
กลายเป็นปัญหาสังคมตามมา เช่น ติดยาเสพติด ติดเกมส์ ลักเล็กขโมยน้อย เป็นต้น
- ผู้ปกครองมีส่วนสำคัญในการศึกษาเนื่องจาก หากครอบครัวพอมีฐานะก็ จะส่งลูกเรียนโรงเรียน
เอกชน มีเวลาดูแลเอาใจใส่ ให้ความร่วมมือกับโรงเรียน สำหรับครอบครัวยากจน ก็จะส่งลูกเรียนโรงเรียนของรัฐ
ขาดการมีส่วนร่วมกับโรงเรียน และผู้ปกครองไม่มีความรู้ผลักภาระมาให้โรงเรียน ซึ่งครูต้องรับผิดชอบดูแลมากขึ้น
- การศึกษาร่วมกับต่างชาติ โดยประเทศกัมพูชามีความร่วมมือกับประเทศไทยด้านการศึกษา
โดยเด็กกัมพูชาที่จะเข้าเรียนต้องมีเอกสารหลักฐานถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด ซึ่งกำหนดให้ต้องเรียนตั้งแต่ชั้น
อนุบาล โดยไม่สามารถเข้ากลางคันได้ สำหรับ ชาวต่างชาติได้สิทธิ์เช่นกัน หากเป็นเด็กกัมพูชาต้องมีผู้รับ รองโดยมี
เด็กต่างชาติร้อยละ 20
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3.ด้านสาธารณสุข
- ประชาชนในเขตตำบลฟากห้ ว ยส่ ว นใหญ่ จ ะเข้ ารับ การบริการที่ โรงพยาบาลอรัญ
ประเทศและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฟากห้วย ซึ่งเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก สำหรับประชากร
ต่างด้าวส่วนใหญ่ นายจ้างพาไปใช้บริการจากสถานพยาบาลเอกชน (คลินิก)
- เด็กแรกเกิดและทารก (เด็กแรกเกิด คือ เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 สัปดาห์ ถึง 2 ปี ส่วน
ทารก คือ เด็กที่มีอายุตั้งแต่ลืมตาถึง 2 สัปดาห์) พบว่า มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ (4%)
- การฝากครรภ์ของมารดาไม่ครบตามเกณฑ์ที่ กำหนด ส่งผลให้เด็กที่เกิดมามีน้ำหนักต่ำ
กว่าเกณฑ์ นอกจากนี้ มารดายังให้บุตรกินนมไม่ครบ 6 เดือน
- โรคเอดส์ ยังมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก เพราะประชาชนทั่วไปมีการยอมรับและเปิดเผย
มากขึ้น อีกทั้งได้รับการรักษาตามมาตรฐาน ทำให้มีอายุได้ยาวนานขึ้น
- ประชากรแฝง ยั ง เข้ า ไม่ ถึ งบริ ก ารสาธารณสุ ข เป็ น เพี ย งการช่ ว ยเหลื อ ตามหลั ก
มนุษยธรรมเท่านั้น
4.ด้านสิ่งแวดล้อม
- ปั ญหาการจั ดการขยะในครัวเรือน ไม่มีการคัดแยกก่อนทิ้ง ส่ งผลให้ เหม็นเน่า เกิด
ปัญหาทางด้านสุขภาพ
- น้ำเสียจากครัวเรือน และสถานประกอบการต่างๆ ไหลไปรวมกันโดยปราศจากการ
บำบัด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต
- สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ยังไม่ครอบคลุม เช่น ไฟฟ้าและประปา
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การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของเทศบาลตำบลฟากห้วย
( Swot Analysis)
เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดอ่อน จุดแข็ง รวมทั้งการวิเคราะห์ถึง
โอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด อันเป็นสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งมีผลต่อการพัฒ นาด้านต่าง ๆ ของ
ท้องถิ่น โดยใช้เทคนิค Swot Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)

จุดอ่อน (Weakness)

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและปรับปรุงองค์กร
2. การปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานมีความใกล้ชิด
เป็นกันเอง
3. บุคลากรมีความตื่นตัวและต้องการพัฒนาประสิทธิภาพ
การทำงานในด้านต่าง ๆ
4. มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานระหว่างผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติ
5. ประชาชน ชุมชน องค์กรภาคประชาชนและหน่วยงาน
ของรัฐให้ การสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบติดตามการ
ดำเนินงานของเทศบาล

1. มีงบประมาณในการบริหารน้อย ไม่สามารถพัฒนาตามความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง และตามความจำเป็นเร่งด่วน
2. การให้บริการประชาชนทางด้านไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์
ยังไม่เป็นไปตามความต้องการของประชาชน
3. มีปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย (ผังเมือง,การจราจร ,
สิ่งแวดล้อม , การรุกล้ำที่สาธารณะ)
4. การบริการประชาชนยังพัฒนาไม่ถึงตามระบบ ONE STOP SERVICE
5. ขาดความพร้อมด้านเครื่องจักร เครื่องมือ

โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

1. รัฐกำหนดนโยบายเป็นจังหวัดแบบบูรณาการทำให้การ
บริหารเป็นไปอย่างคล่องตัว
2. การอุดหนุนงบประมาณจากภาครัฐ
3. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
เป็นกลไกในการขับเคลื่อน
4. การปฏิรูประบบราชการเป็นโอกาสในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพองค์กร
5. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการพัฒนา

1. สภาพพื้ น ที่ มี น้ ำ ท่ ว มขั งบางพื้ น ที่ ใ นฤดู น้ ำ หลาก และพื้ น ที่
เกษตรกรรม เพาะปลูกมีความแห้งแล้ง ขาดน้ำอุปโภคบริโภคใน
ฤดูแล้ง
2. สภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเป็นผลทำให้ประชาชนไม่ให้ความสนใจต่อ
การมีส่วนร่วม เนื่องจากต้องห่วงใยภาระปากท้องของครอบครัว
3. ปัญหาครอบครัวโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดที่ยังไม่หมดสิ้น
4. ขาดแหล่งกำจัดขยะและระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยทีด่ ี
5. ปัญหาประชากรแฝง และประชากรว่างงาน สร้างปัญหาทาง
เศรษฐกิจและสังคม

๓.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ
1. ปัญหาเศรษฐกิจในสังคมปัจจุบันขยายตัวมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจในครัวเรือน การ
ประกอบอาชีพของประชาชนมีสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่และตกต่ำ จึงทำให้เกิดปัญหาหนี้สินครัวเรือน ประชาชน
ยังคงตกงานมีสภาวะพึ่งพิง ขาดรายได้ อีกทั้งมีการจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ไม่มีแหล่งจ้างงาน
ให้คนไทยในพื้นที่
2. การเพิ่มขึ้นของประชากรแต่การรองรับเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้ยังไม่มี
โดยประชากรในชุมชนจะมีอาชีพค้าขาย ส่วนประชากรรอบนอกมีอาชีพรับจ้าง และเป็นเกษตรกร อีกทั้งโรงงานใน
เขตเทศบาลยังไม่ส่งเสริมงานสำหรับคนไทย โดยอ้างว่าคนไทยไม่นิยมทำงานแรงงาน นอกจากนี้ค่าจ้างคนไทย กับ
คนต่างด้าวยังเท่ากัน
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ปัจจัยทางด้านสังคม
1. ปัญหาทางด้านยาเสพติดที่แพร่หลายในชุมชน ซึ่งมีทั้งผู้เสพและผู้ขาย
2. ระดับการศึกษาเฉลี่ย การอ่ านออกเขียนได้ อยู่ในระดับต่ำ ประกอบกับผู้ปกครองมี
ส่วนสำคัญในการศึกษาเนื่องจาก หากครอบครัวพอมีฐานะก็จะส่งลูกเรียนโรงเรียนเอกชน มีเวลาดูแลเอาใจใส่ ให้
ความร่วมมือกับโรงเรียน สำหรับครอบครัวยากจน ก็จะส่งลูกเรียนโรงเรียนของรัฐ ขาดการมีส่วนร่วมกับโรงเรียน
และยิ่งหากผู้ปกครองไม่มีความรู้ก็จะผลักภาระมาให้โรงเรียน ซึ่งครูต้องรับผิดชอบดูแลมากขึ้น
ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม
1. ปัญหาที่เป็นปัญหาให้กับคนในปัจจุบันคือ การจัดการขยะมูลฝอยซึ่งตำบลฟากห้วย
ไม่มีระบบกำจัดขยะเป็นของตนเอง
2. ปริ ม าณน้ ำ เสี ย จากครั ว เรื อ น และสถานประกอบการต่ างๆ ไหลไปรวมกั น โดย
ปราศจากการบำบัด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ในอนาคต
3. สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในเขตเทศบาลตำบลฟากห้วย เช่น ประปา และ
ไฟฟ้า ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลฟากห้วย
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลฟากห้วย
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