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ส่วนที่ ส่วนที่ ๓๓  

 
 
๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปขีองเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  โดยมุ่งเน้น
เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งค่ัง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทย
ก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อท่ีประชุมคณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติท่ีประชุมคณะกรรมกรรจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดย
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
๑. ความเป็นมา 

 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
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คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดต้ังคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
มีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี    เพื่อใช้ในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง 
มั่งค่ัง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการด าเนินงานในระยะท่ี ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะท่ี ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์
และกรอบการปฏิรูป เพื่อจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพื่อจัดท าร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐ ปี 
ตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ
ท่ีมาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณาน าข้อคิดเห็น
จากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย  และได้
น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

ในการด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพื่อขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนท่ีจะน าเสนอต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - 
กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้น าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี มา
ถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างท่ีกลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 
๒. สาระสาคัญ 
     ๒.๑ สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและในหลากหลาย
มิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม 
เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเส่ียงและภัย
คุกคามท่ีต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากข้ึนกระแสทุนนิยมและการเปล่ียนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้
ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง” ต้องปรับตัว
และเปล่ียนไปเป็นระบบเศรษฐกิจท่ี “พึ่งพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการ
ผลิตอื่นๆ ท่ีอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และ
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหล่ือมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับ
ภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น  และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่ม
เกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมท้ังโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคม
ท่ีมีคุณภาพสาหรับประชาชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะท่ีการใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและ
บริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ 
ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขัน
และขับเคล่ือนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น  ในอีกด้านหนึ่งการเปล่ียนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคล่ือนของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่รวมท้ังความเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคามและความเส่ียงด้านอื่นๆ ท่ี 
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ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติใน
รูปแบบต่างๆ ขณะท่ีการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเส่ียงในการดารงชีวิต
ของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐนอกจากนั้น... 

นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษท่ี ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของโลกเปล่ียนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะท่ีโอกาสทางเศรษฐกิจขยาย
เพิ่มข้ึน แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะยิ่งท าให้
ความเหล่ือมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น  ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปี
ข้างหน้าสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกท่ี
สาคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ท่ีเข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเส่ียงและท้า
ทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคล่ือนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และ
เทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเช่ือมโยงทุกระบบในขณะท่ี
ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคล่ือนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ  ๑๐ ปี
ข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลายประการท้ังปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วง
ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนท่ีทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ  เพิ่มสูงขึ้นและ
กลายเป็นความเส่ียงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะท่ีจะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยายปริมาณเงิน
ขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุุน ซึ่งเป็นความเส่ียงให้เกิดภาวะเงินเฟูอได้เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวเต็มท่ี รวมท้ังอาจจะมี
ความผันผวนของการเคล่ือนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอิ่มตัว
มากขึ้น ขณะท่ีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ท่ีจะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพิ่มขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่น
ท่ีเคยเกิดข้ึนในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวท่ีชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีใน
รูปแบบใหม่ๆ ท่ีจะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง 
๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มท่ีจะขยายตัวต่ ากว่าเฉล่ียร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) 
สถานการณ์ท่ีตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายกาลังการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันใน
ตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้านี้ จะทาให้ขนาด
ของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเส่ียงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหาก
ประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปล่ียนผ่านท่ีส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของสหรัฐฯ 
เพื่อพยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียท่ีเพิ่มมากขึ้นในเอเชียและยุโรปนั้น  
น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกันท้ังความร่วมมือ
และความขัดแย้ง โดยข้ึนอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติท้ังในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญในการ
ก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ สาหรับการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญ
ส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีเป็นอัจฉริยะจะกระทบการ
ด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมท้ังเกิดการเช่ือมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้า
อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยี
สมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานท่ีกดดันให้ประเทศไทยต้อง
ปรับเปล่ียนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนส าคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลง
ของทรัพยากรต่างๆ รวมท้ังน้ ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิต
พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมท้ังพืชพลังงานท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก 

 



                                                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

โดยเทศบาลต าบลทา่ไม้  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

 

-39- 
 

นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเส่ียงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปล่ียนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ท้ังนี้โครงสร้างประชากรโลกท่ีเข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ
ใหม่ๆ แต่มีความเส่ียงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมท้ังมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการ
และสาธารณสุขเพิ่มขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเส่ียงด้านการ คลังท่ีส าคัญ ส าหรับ ภาวะโลกร้อนและการ
เปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศท่ีผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติท่ีทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปล่ียน
รูปแบบการดาเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากขึ้น ในขณะท่ีความพยายาม
ในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความท่ัวถึงมากขึ้น ประกอบกับจ านวนประชากรท่ีเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ความ
เป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นท่ี 
และความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปล่ียนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการท่ีดีท้ังใน
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 

ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน
ท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาท่ีสูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมาต้ังแต่ปี 
๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางต้ังแต่ปี ๒๕๕๓ และล่าสุดในปี ๒๕๕๗ 
รายได้ประชาชาติต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการหลากหลายข้ึน ฐานการส่งออก
สินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้าง
รายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟูา อุตสาหกรรมอาหาร สินค้า
เกษตร การท่องเท่ียว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจท่ีใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจาก
ประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน อัตราการว่างงานเฉล่ียไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อย
ละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการ
สาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อื่นๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากร
ต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติท้ังในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมท้ังกรอบความร่วมมือท่ีช่วยท าให้ประเทศ
ไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้ภาครัฐ
และภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเส่ียงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการท่ีดีอันได้แก่ การ
ด าเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการกากับดูแลวินัยทางการเงิน
การคลังท่ีก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น  และ
ฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการด าเนินการอย่าง
เป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัด
เอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความ
สะดวกคล่องตัวมากขึ้น 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดอ่อน
ส าคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉล่ียยังต่ าและการออมไม่
เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานท้ังในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉล่ียยัง
ต่ า ท้ังระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า ต้องอาศัยการเพิ่มปริมาณเป็นแรงขับเคล่ือนหลัก ขณะท่ีโครงสร้าง
เศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความ
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อ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยท่ีการใช้องค์
ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยท่ี 
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ด าเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย ส าหรับ
การด าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงส้ินเปลืองงบประมาณ  การด าเนินงานเพื่อการ
พัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะท่ีปัญหาคอร์รัปช่ันมีเป็นวง
กว้าง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์รวมท้ังการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายท่ีสมบูรณ์และ
ล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปล่ียนแปลง คนไทยยังมี
ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อื่นและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญขณะท่ีความเหล่ือมล้ าและ
ความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาท่ีท้าทายมาก รวมท้ังปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีเผชิญ
กับภาวะขยะล้นเมืองและส่ิงแวดล้อมเส่ือมโทรมลงในทุกด้าน 

ท้ังนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศท่ีจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยท่ีส าคัญ ได้แก่ การ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะท่ีส าคัญยิ่งต่อ
การพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคม
และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจากัดด้านทรัพยากร  ท้ังด้านแรงงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความ
เหล่ือมล้ าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคี 

สมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพื่อยกระดับ
บริการทางสังคมและโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายท่ีทาให้เกิดความ
เป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ า และท่ีส าคัญเงื่อนไขจาเป็นท่ีต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ท่ีท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการท่ีดี 

โครงสร้างท่ีเป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการท่ีขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว จะส่งผลให้
ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเส่ียงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ท่ีกระแสโลกาภิวัฒน์เข้มข้นขึ้น เป็นโลก
ไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยท่ีการเคล่ือนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูลและ
ข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยท่ีประเทศต่างๆ เร่งผลักดันการเพิ่มผลิตภาพ
และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเส่ียงและข้อจากัดท่ีเกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรง
ต่อการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพิ่มขึ้น กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมาก
ขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรง
กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเส่ียงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยท่ีการปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึก
ลงไปถึงการเปล่ียนแปลงในเชิงโครงสร้างเพื่อแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็น
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ - ๕ 
ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉล่ียของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้น
ได้ คุณภาพคนโดยเฉล่ียจะยังต่ า และปัญหาความเหล่ือมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมท้ังทรัพยากรจะร่อยหรอเส่ือมโทรมลงไปอีก 
และในท่ีสุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

ท้ังนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างท้ังทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศท้ังท่ีเป็นจุด
แข็งและเป็นจุดอ่อนท่ีจะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดท้ังโอกาสและความเส่ียงในหลากหลาย
มิติ การท่ีประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น  จ าเป็น



                                                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

โดยเทศบาลต าบลทา่ไม้  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

 

จะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิ เคราะห์ศักยภาพ
ภายในประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปล่ียนแปลงเหล่านั้น  โดยท่ีประเทศไทยต้องปฏิรูปและ
ปรับเปล่ียนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของ 
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โลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเส่ียงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการ
เปล่ียนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การ
ลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการ
ทางาน และการเรียนรู้ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่างเป็น
เอกภาพมีการจัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการ
ด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์และเปูาหมายการ
พัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้ขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปสู่เปูาหมายท่ีก าหนดไว้ 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสมเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอื้อต่อการ
พัฒนาประเทศ เพื่อให้บรรลุซึ่งเปูาหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการท่ีจะให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมั่งค่ัง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ท้ังนี้การวิเคราะห์ให้
ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมท้ังความเส่ียงของประเทศ จะน าไปสู่การก าหนดต าแหน่งเชิง
ยุทธศาสตร์และเปูาหมายของประเทศท่ีชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยท่ีจะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลัง
และระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคล่ือนการพัฒนาไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกัน การด าเนินการมีบูรณา
การและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศท่ีเป็นภาพเดียวกัน 

อย่างไรก็ตามในช่วงท่ีผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เปูาหมายและยุทธศาสตร์
ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝุายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือ
นโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปล่ียนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและ
ส้ินเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มี
เปูาหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพื่อเป็นการก าหนดให้ฝุายบริหารมีความรับผิดชอบท่ีจะต้องขับเคล่ือนประเทศไปสู่
เปูาหมายท่ีเป็นท่ียอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจาเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปล่ียนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่  เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเส่ียงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ 
และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปล่ียนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้  จะต้องมีการก าหนด
วิสัยทัศน์ เปูาหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคล่ือนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปล่ียนแปลงและความ
ท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับ
การปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ให้สามารถนาไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทา
ความรุนแรงของสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน ท้ังปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหล่ือมล้ า ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปช่ัน และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเส่ียงท่ีจะ
เกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปล่ียนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปล่ียนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้
ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติท่ีมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติกาลังด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเปูาหมายของชาติท่ีคนไทยทุก
คนต้องการบรรลุร่วมกันรวมท้ังนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการท่ีทุกองค์กรและ



                                                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

โดยเทศบาลต าบลทา่ไม้  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

 

คนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง  เพื่อให้บรรลุซึ่งส่ิงท่ีคนไทยทุกคนต้องการ คือ
ประเทศไทยมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมือง
ต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
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๒.๒ วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ท้ังนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้อง
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่าง
มั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่
ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักด์ิศรีของความ
เป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมี สุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ภายใต้การเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน  ด้าน
ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักด์ิศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูล
ประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีด้อยกว่า 
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๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 
 
 
ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมีการ 
 
 
 
 
 
 
วางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วน

ให้ขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพื่อถ่ายทอดแนวทางการ
พัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทย
ร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมท้ังประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคล่ือนการพัฒนาเพื่อ
การสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี 
สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติท่ีจะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจาก
นี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  และ   (๖) 
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญ 
ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้ 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเปูาหมายท้ังในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด
และปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมท้ังสร้างความเช่ือมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศ
ไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง  ขจัดคอร์รัปช่ัน 
สร้างความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 



                                                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
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(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน  ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝ่ังทะเล 

 (๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
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(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย

ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 
(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  รักษาความ

มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดล้อม 
(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่
การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้าน
อาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมท้ังการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ท้ังนี้
ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน  อันได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เช่ือมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนท่ีอยู่บนการแข่งขันท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่
มูลค่ามากขึ้น 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าท่ีเข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่
ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการท่ีหลากหลายตามรูปแบบ
การด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนไป รวมท้ังเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และ
ปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันท่ีมีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิ่ม
มูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยการยกระดับบริการท่ีเป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเท่ียว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอื่นๆ เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 



                                                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
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(๔) การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการส่ิงแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารและการวิจัยและพัฒนา 
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(๖) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา

ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ  เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐาน
ท่ีแข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มี
ระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวท่ีมั่นคง กรอบแนวทางท่ีต้องให้
ความส าคัญ อาทิ           (๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ

บ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่งกระจาย

โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ท่ัวถึง ลดความเหล่ือมล้ าไปสู่สังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางท่ี
ต้องให้ความส าคัญ อาทิ   (๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการส่ือสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่งอนุรักษ์
ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมท้ังมีความสามารถในการปูองกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ   (๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพท้ัง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 

(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อส่ิงแวดล้อม 

๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่
ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดท่ีเหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 



                                                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

โดยเทศบาลต าบลทา่ไม้  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

 

(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
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๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ใช้
เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวง
และในระดับพื้นท่ี ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเปูาหมาย โดยจะต้อง
อาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาค
ประชาชนและประชาสังคม ท้ังนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์
ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพื่อท่ีส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคล่ือน
การพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

๒.๕ ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวท่ีชัดเจน มีการก าหนดเปูาหมาย

และภาพในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเป็นท่ีเข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเปูาหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เปูาหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการก าหนด
ตัวชี้วัดท่ีสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพื่อให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมท้ังกรอบกฎหมายด้านการ
จัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคล่ือนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ 
และกรอบกฎหมายท่ีจะก าหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมท้ังมีระบบการติดตามและ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกท่ีสอดรับ/สอดคล้องต้ังแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การ
น าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมท้ังมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ  สามารถก าหนดแผนงาน
โครงการให้สอดคล้องกับเปูาหมายท่ีก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

การจัดท าแผนพัฒนาส่ีปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่
ท้ังนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้ส้ินสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  ๑๒  อยู่ระหว่างการเสนอร่างแผนซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว   

ดังนั้น  เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลต าบลท่าไม้   มีความ
สอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ เทศบาล จึงได้จัดท าแผนท่ีสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  ซึ่งมีท้ังหมด  ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหล่ือมล้ าในสังคม 



                                                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

โดยเทศบาลต าบลทา่ไม้  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติม ิชอบและ 

                                           ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยังคง

ประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปล่ียนแปลงต่างๆ  ท่ีอาจก่อให้เกิดความเส่ียงท้ังจากภายในและภายนอก
ประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัย
ธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของ
ประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพ
การศึกษา ความเหล่ือมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบ
แนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีส าคัญ ดังนี้  

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

๒. สถานะของประเทศ 
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 

๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เร่ิมแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะท่ีผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยายตัว
ได้ดีเฉล่ียประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ มาอยู่ท่ีประมาณ 
๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศ
รายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีท่ีผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัว
ลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉล่ียเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ ซึ่งต่ ากว่า
ศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับท่ีจะท าให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลา
อันควร โดยสาเหตุท่ีส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วน
การลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี 
๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค จะ
พบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉล่ียในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ท่ีประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ ากว่า
สิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาท่ีสูงกว่าไทย 

๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการแข่งขัน
เร่ิมลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปล่ียนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น (สัดส่วนของ
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ท่ีระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร้อยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ 
๖๔.๓ ในป ี๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการส่ังสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง  ท้าให้มีการ



                                                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

โดยเทศบาลต าบลทา่ไม้  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

 

พัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐาน (Supporting 
Industry) และอุตสาหกรรมท่ีมีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยท่ีมีสัดส่วน
สูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคล่ือนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไป
ยังภาคอุตสาหกรรมและบริการท่ีมีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะท่ีผ่านมายังเพิ่มในระดับท่ี
น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับ 
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ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ท่ีลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขัน
ระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาท่ีปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ  ๙.๗ ต่อปีในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉล่ียร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาดพลังในการ
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง  ซึ่งต้องอาศัยการผลิตท่ีมี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตท่ีเป็นของตนเองมากขึ้น  แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๐ จะอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ท่ีผ่านมา และยังมีความล่าช้า
เมื่อเทียบกับประเทศท่ีเริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็น
ประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ท้ังนี้การขยายตัวของ 
ผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพิ่ม
การลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพิ่มแรงขับเคล่ือนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไข
ปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเง่ือนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี  ๒๕๒๔ และ 
๒๕๔๐ แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ท่ี
แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่าง ไรก็ตาม เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอื้ออ านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณท่ีจะ
เป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพิ่มขึ้นจากเฉล่ียร้อยละ ๓๗.๙ 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ช้ีให้เห็นว่าแม้จะอยู่
ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะส้ันในระยะท่ี
ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากต่างประเทศมี
พลังการขับเคล่ือนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันท่ีอยู่ตรงกลางระหว่างประเทศท่ีมีความ
ได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศท่ีมีความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับท่ี ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute for 
Management Development) ได้จัดอันดับไว้ท่ี ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศช้ันน า ในขณะท่ีผลการวิจัยประเทศท่ีมีความ
สะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ้าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕  ซึ่งด าเนินการโดย
ธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับท่ี ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศท่ัวโลก  

๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการ
ยกระดับดีขึ้นจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเช่ือมโยงให้เกิด



                                                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

โดยเทศบาลต าบลทา่ไม้  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

 

ความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศท่ีมีรายได้สูง โดยในปี ๒๕๕๗ 
อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ท่ี ๔๗ และด้านเทคโนโลยีท่ี ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศท่ีจัด
อันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับท่ี ๓๗ และ ๔๓ ตามล าดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีท่ีผ่านมา 
(๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉล่ียการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี 
๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการ 
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ลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะท่ีประเทศท่ีพัฒนา
แล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยู่ท่ีร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, 
๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในป ี๒๕๕๕ ตามล าดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามี
จ้านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ท่ีระดับ ๒๐-๓๐ คน
ต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการ
ขนส่งยังไม่สามารถปรับเปล่ียนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเปูาหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขต
เมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ท่ัวถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้าง
สูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเส่ียงด้านความมั่นคงท้ังใน
ระยะส้ันและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ 
ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ ากัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากร
และการบริหารจัดการ รวมท้ังกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ ากัดต่อการ
ท าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้าน
ท่ีตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกิจ
ต่างประเทศ เป็นต้น 

๒.๒ ด้านสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณ

และคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการ

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

(๒) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจเนอ
เรชั่น Y (Gen Y)* ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซ่ึงจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป ก าลังแรงงาน
ของไทยมีจ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒ ในป ี
๒๕๕๗ ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานเฉล่ียเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีท่ีผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ ากว่า
ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และก าลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับ
มัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย ซึ่งมีจ านวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มี
ลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญ
พันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 



                                                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

โดยเทศบาลต าบลทา่ไม้  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

 

(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 
๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุวัย
กลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลท่ีเพิ่มสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพิ่มขึ้น แต่มี
รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ท้ังหมดมาจากการ
เกื้อหนุนของบุตร  
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๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลาย

รูปแบบมากข้ึน อัตราการเจริญพันธุ์ท่ีลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉล่ียลดจาก ๓.๖ คน ในปี ๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน 
ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากท่ีสุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ 
ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปล่ียนแปลงไปท าให้ครอบครัวเส่ียงต่อการล่มสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทย
มีอายุคาดเฉล่ียสูงขึ้น อายุคาดเฉล่ียเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี แต่เสียชีวิต
ก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับโอกาสทาง
การศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉล่ียของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี 
๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉล่ีย ๘.๙ ปี ขณะท่ีคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉล่ียต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มี
ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ พบว่าปัญหาส าคัญท่ีสุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และ
การทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ 
สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในป ี๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความยากจนยังกระจุก
ตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ  ขณะท่ีความเหล่ือมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย  ค่า
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ 
อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยท่ีสุดกับกลุ่มคนจนท่ีสุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 
โดยกลุ่มคนรวยท่ีสุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ท้ังหมด ขณะท่ีกลุ่มคนจนท่ีสุดร้อยละ ๑๐ 
ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพื้นฐานท่ีส าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจท่ีไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์
ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ท่ัวถึง* ประชากรท่ีเกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(๑) ความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่ใน

กลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองท่ีดินโดยกลุ่มผู้ถือครองท่ีดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครองท่ีดินมาก
ท่ีสุด     มีสัดส่วนการถือครองท่ีดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองท่ีดินร้อยละ ๒๐ ท่ีมีการถือครองท่ีดินน้อยท่ีสุด ๓๒๕.๗ เท่า 
เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่ีดินว่างเปล่าของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค มี
ปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ท่ีมีฐานะความเป็นอยู่ดี
ท่ีสุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ท่ีมีฐานะความเป็นอยู่ด้อยท่ีสุด
ประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า 

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



                                                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

โดยเทศบาลต าบลทา่ไม้  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

 

 (๔) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึงการ
คุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ท่ีเพิ่มขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ 
ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม แรงงานใน
ระบบได้รับค่าจ้างเฉล่ียสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 

(๕) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้าไม่ถึง
กระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อย 
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มักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการท่ีไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้
ระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากข้ึน จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความคุ้มครอง
ทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ  ๑๖.๗ และระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะท่ี กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้น
และมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วง
อายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุท้ังประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้
พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสท่ีอยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเล้ียงดูท่ีมีคุณภาพภายใต้
โครงการอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและ
ผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยัง
ไม่มีกรรมสิทธิ์ในท่ีอยู่อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยแก่
ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ท่ีมีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเร่ิมเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
มากข้ึน อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ
ไม่เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของ
แรงงานต่างชาติท่ีก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความ
ต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนท่ีครอบคลุมทุกพื้นท่ี และบูรณาการเป็นแผน
ต าบลเพื่อเช่ือมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้ได้รับการ
สนับสนุนท้ังในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมท่ีเกินความสามารถของชุมชน  มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรมท้ัง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อมและเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายเพิ่มขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ 
แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรท้ังหมด และองค์กรการเงิน ร้อย
ละ ๒๖.๗๗  

๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม  ในช่วง
ระยะเวลากว่า ๑๐ ปีท่ีผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ท่ีมีความรุนแรงมากขึ้น 
น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนท้ังทางตรงและทางอ้อม 

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรม

อย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน 
(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ านวนประชากรท่ีเพิ่มมากขึ้น ท าให้ความต้องการใช้ท่ีดินเพื่อ

การผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย พื้นท่ีปุาไม้จึงถูกบุกรุก
ท าลายมากขึ้น โดยพื้นท่ีปุาไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพื้นท่ีท้ังหมดของประเทศในปี ๒๕๐๔ 
เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 



                                                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

โดยเทศบาลต าบลทา่ไม้  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

 

 (๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดิน
และท่ีดินมีปัญหาความเส่ือมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ท่ีไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเส่ือมคุณภาพ 
การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพื้นท่ีสูงชันหรือพื้นท่ีภูเขา ซึ่งมีข้อจ ากัดในการน าไปใช้ประโยชน์ การใช้
ทรัพยากรท่ีดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง การบริหารจัดการท่ีดินมี
ปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองท่ีดิน ความหลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูก
คุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศปุาไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 
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(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปล่ียนสภาพไปใช้ประโยชน์อื่นๆ 

จ านวนมาก เช่น การเพาะเล้ียงชายฝ่ัง โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท าให้พื้นท่ีปุาชาย
เลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ท่ีมีพื้นท่ีปุาชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อย
ละ ๓๔.๘ ท าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกปูองปุาชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรท้ังหมดต้ังแต่ปี 
๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ปุาชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี 
๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ท่ีมีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะท่ีพื้นท่ี
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ังของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ าท่ีเพิ่มมากขึ้น 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มข้ึนตลอด ๓๐ ปีท่ีผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพื่อการ
บริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕ ต้องน าเข้า
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ท่ีระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความต้องการใช้ในปี 
๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการน าเข้าสูงท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของการน าเข้าพลังงาน
ท้ังหมด ขณะท่ีการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ข้ันต้นในปี ๒๕๕๕ เพิ่มข้ึนร้อยละ ๖.๘ อยู่ท่ีระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่า
น้ ามันดิบต่อวัน ท้ังนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของการใช้
พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพิ่มขึ้นของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะท่ีมีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น
เพียงร้อยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ  ประเทศไทย
ประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ าหลัก น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะท่ีการพัฒนาแหล่ง
เก็บกักน้ าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ าท าธรรมชาติ มีแอ่งน้ าบาดาลท้ังหมด ๒๗ แอ่งน้ าบาดาล 
มีปริมาณการกักเก็บในช้ันน้ าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่
กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลท่ีมีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ มี
ข้อจ ากัดในเรื่องขงความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการด าเนินการส ารวจสูง  ขณะท่ีภาพรวมความ
ต้องการใช้น้ าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจ านวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยท่ีศักยภาพของการเข้าถึง
แหล่งน้ าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ าตามความต้องการได้อีก
ประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิดขยะ

มูลฝอยเฉล่ียต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ 
สถานท่ีก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ 
๑๘ ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพิ่มสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ 
๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีมีการ
ปรับเปล่ียนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการก าจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการ
หรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะท่ีการจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถ



                                                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

โดยเทศบาลต าบลทา่ไม้  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

 

จัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น  แต่ยังพบ
การลักลอบท้ิงกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 

 (๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบสาร
มลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นท่ีของประเทศ และท่ีเป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุุนละออง ก๊าซโอโซน และ
สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพื้นท่ีวิกฤติในเขตพื้นท่ีมาบตาพุด จังหวัดระยอง ท่ียังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์
ระเหยง่าย ในขณะท่ีพื้นท่ีอื่น เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มี 
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ปริมาณลดลงจากปีท่ีผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเช้ือเพลิงเมื่อต้นปี ๒๕๕๗ ท้ังนี้ ในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร การท่ีปัญหาฝุุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง  ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ามัน
เช้ือเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ต้ังแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การ
เข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นท่ีมาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์
จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือ
และการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง ๑๐ ปีท่ีผ่านมา 
(พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเส่ือมโทรมลง โดยแหล่งน้ าท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ าท่ีอยู่ในเกณฑ์
พอใช้และเส่ือมโทรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินท่ีมีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์ 
และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการบ าบัดน้ าเสียท่ีเพิ่มขึ้นตาม
การขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ าเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
ขณะท่ีระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียท่ีเกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานท่ีเพิ่มข้ึนตามการ 
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับท่ี ๒ การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุ
ว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และ
เพิ่มเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้ม
เพิ่มข้ึนร้อยละ ๓.๓ ต่อป ีอย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีท่ีผ่านมา ท้ังนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซ
เรือนกระจกต่างๆ ท่ีมีการด าเนินงานเพิ่มมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคปุาไม้และการ
ใช้ประโยชน์ท่ีดินมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคท่ีมีความส าคัญมากในการเพิ่มการดูด
กลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยคร้ังและมีความรุนแรงมากขึ้น  
ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ท้ังอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้างความ
เสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคน
ไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเส่ียงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติท่ีส่งผลกระทบต่อประชากรเป็น
จ านวนมากกว่าภัยประเภทอื่นๆ ในขณะท่ีน้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติท่ีส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล าดับประเทศท่ีมี
ความเส่ียงต้นๆ ของโลก 

๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเร่ืองธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมิน
ผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ช้ีว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปาน
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กลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับท่ีต้องเร่งแก้ไข สถานการณ์
ดังกล่าว ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยท่ีจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน  เนื่องจาก
สถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม 
(๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ 
ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองท้ังระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง ม ี
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การทุจริตเพื่อให้ได้รับการเลือกต้ัง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ  มีระบบการ
บริหารงานท่ีไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจ
บางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระท าการทุจริตเพื่อให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว 
ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเล่ียงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ท่ี
ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหาร
จัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ ส่ือมวลชน
หลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่ม
นายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ต้ังแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนท่ีมีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี ๗๒% ในปี 
๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ท่ีมีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี ๕๒% และมีคะแนนเฉล่ียลดลงเมื่อเทียบกับปี 
๒๕๕๔ ท่ีมีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแล
กิจการท่ีดีเพื่อโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเช่ือมั่นแก่ผู้ลงทุนท้ังในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับ
ในระดับสากล 

๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหารราชการ
ส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีใช้หลักการกระจายอ านาจท่ีส่วนกลางได้มอบ
อ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยท่ีไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ  ท้ัง
สามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการ
ก าหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการน าไปปฏิบัติ ท้ังนี้การปฏิรูประบบราชการท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างชัดเจนใน
โครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการก าหนดส่วน
ราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจายอ านาจ
ให้แก่ อปท. ในระยะท่ีผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ 
และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับท่ี ๑ และฉบับท่ี ๒ นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่าย
โอนภารกิจ หน้าท่ีและเพิ่มรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของ
ท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่  
อปท. ฉบับท่ี ๑ จ านวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจท่ีจะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ 
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ฉบับท่ี ๒ จ านวน ๗๕ งาน/กิจกรรมจาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวง
สาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ท่ีสถานีอนามัย จ านวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจ า ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาท่ี
ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอ านาจหน้าท่ีและเขตพื้นท่ีระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรื
องค์การบริหารส่วนต าบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ท าให้การ
เลือกตัง้ระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ท่ีท้องถิ่นจัดเก็บเองใน 
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ภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพิ่มเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ 
ตามล าดับ ส่งผลให้ อปท. ในพื้นท่ีท่ีมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งท่ีต้ังของอุตสาหกรรม การค้า 
การบริการ การเป็นพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเท่ียวที่มีช่ือเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับ
การเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ้ากัด 

๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก 

พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปช่ันในสังคมไทยเปล่ียนแปลงจากในอดีตท่ีมีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง รับสินบน ซึ่ง
สามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปช่ันในปัจจุบันท่ี
ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปช่ันขนาดใหญ่ท่ีสูงเป็นแสนล้านบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบาย
และผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ท่ีเกิดมากขึ้นในช่วงท่ีรัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหา
ประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพิ่มข้ึนและในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบาย
และผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ท่ีออกมา รวมท้ัง
กฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถท่ีจะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏ
ตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพื่อความโปร่งใส
นานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับท่ี ๘๕ จากการจัดอันดับท้ังหมด 
๑๗๕ ประเทศท่ัวโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ท่ีได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ 
๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศ
สิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปช่ันน้อย) 
๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

๓.๑ บริบทภายใน 
๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 

ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉล่ียร้อยละ ๓.๘ ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉล่ียร้อยละ ๔ 
(๓) ราคาน้ามันเฉล่ีย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และเฉล่ีย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ 
สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิต
ภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉล่ียร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉล่ียร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉล่ีย
ร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉล่ียร้อยละ ๕ และ (๖) ก าลังแรงงานลดลงเฉล่ียร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ 
๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และ ๑๓ ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามี
แนวโน้มท่ีจะขยายตัวเฉล่ียร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะ
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สามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ใน
กรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเส่ียงท่ีจะตกอยู่
ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของ
ก าลังแรงงานท่ีจะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉล่ียร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นส่ิงจ าเป็นในการยกระดับฐานะ
ประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จ านวนประชากร
รวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง  
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 (๔) การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ  ท่ีการปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) 
ภาระการใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับฐานะการพัฒนา
ประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัว 
เพิ่มข้ึนเฉล่ียประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพิ่มขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของ
ประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเส่ียงท่ีจะไม่สามารถหารายได้ท่ีเพียงพอในการท่ีจะท าให้คน
ไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานต้อง

แบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนท่ีมีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน และ
คาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนก าลังแรงงาน
ท าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้
และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทาง
สังคมข้ันพื้นฐานท่ีจ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และ
ภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการท่ี
เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุท่ีเพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น  สศช. จะค านวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลใน
แบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ท่ี ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 

๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ า 
ความเหล่ือมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยท้ังความเหล่ือมล้ าด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึง

บริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ   น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม  และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 
ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนาไป
ยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพื้นท่ีและบางสาขาการผลิตไม่ท่ัวถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มท่ีมีโอกาส
และรายได้สูง ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร 
มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่าในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหล่ือมล้ ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปช่ัน คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียม  การแย่งชิง
ทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 
การเปล่ียนแปลงพื้นท่ีชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อลดความแออัดของเมือง

หลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พื้นท่ีนั้นๆ จึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การ
จัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นท้ังปัจจัยการผลิตและแรงงาน
ไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีจะช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ซึ่ง
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จะส่งผลต่อการลดลงและความเส่ือมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมท้ังปัญหาการ
บริหารจัดการขยะท้ังขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ท้ังนี้ การเพิ่มขึ้นของประชากรและแรงงานในพื้นท่ีอาจส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อ
ตอบสนองความต้องการคนในเมืองท่ีมากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการ
ลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานท่ีมากขึ้นจะมีส่วนเอื้อหรือท าให้
จ าเป็นต้องมีการจัดต้ังสถาบันการศึกษาในพื้นท่ีเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการท่ีมีจ านวนมาก 
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๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เอื้อต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราส าคัญๆ ท่ี
จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ  มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ 
องค์การเอกชนหรือองค์กรใดท่ีด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน  มีหน้าท่ีต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ
ดังกล่าวต่อสาธารณะเพื่อให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่ง
รัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพื่อลด
ความเหล่ือมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอ านาจและจัดภารกิจ อ านาจหน้าท่ี และขอบเขตความ
รับผิดชอบท่ีชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมท้ังมีกลไกปูองกันและขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบท่ีมีประสิทธิภาพท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง 
และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัด
ให้มีระบบการเงินการคลังเพื่อสังคม มีระบบภาษีอากรท่ีมีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
และสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

 (๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม  อาทิ 
มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องท่ีเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาท้ังประเด็นธรรมาภิบาล  การทุจริตคอร์รัปช่ันท้ังการ
คอร์รัปช่ันขนาดใหญ่และคอร์รัปช่ันภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ เพื่อรายงานข้อ
ค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ 
และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

๓.๒ บริบทภายนอก 
๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) 
จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีข้ึนไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมท่ัวโลก โดย
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาท่ีค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น  ญี่ปุุน อเมริกา ยุโรป ขณะท่ีกลุ่ม
ประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างส้ันกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการ
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุท่ีส้ันกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผล
ให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคล่ือนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและ
บริการท่ีเหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยท่ีจะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้าน
การค้าและบริการ ด้านการท่องเท่ียว ท่ีพักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมท้ังเป็นโอกาสของแรงงานไทย
ในการไปท างานในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 



                                                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

โดยเทศบาลต าบลทา่ไม้  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

 

การปรับเปล่ียนท่ีรวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงในรูปแบบ
การผลิตและการค้าท่ีมีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็น
รูปแบบการค้าท่ีมีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีท่ีผสมผสานระหว่าง 
Information Technology กับ Operational Technology หรือท่ีเรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตท่ีเช่ือมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทศัน์ และอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพื่อ
ผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตท่ีปรับตัวตามการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม   จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 
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๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขต

เศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย ตลอดจน
การปรับเปล่ียนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนท่ีมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใสและส่ิงแวดล้อม  

(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามาซึ่งโอกาสท่ี
ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลดข้อจ ากัดในด้านอุปสงค์
ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานและ
วัตถุดิบเข้มข้นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตท่ีสูงขึ้นท้ังการผลิตใน
ประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานท่ีต้ังและด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคล่ือน 
เศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐานของ
การค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะ
ก่อให้เกิดการเคล่ือนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ  ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและ
เทคโนโลยีเข้มข้น รวมท้ังแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐท่ียังไม่ท่ัวถึง  ยังมีแนวโน้มท่ีจะตอกย้ าปัญหา
ความเหล่ือมล้ าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบท่ัวถึง  
(Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีจ าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีต่อเนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒ 
เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการปรับ
ทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการส่ังสมหนี้สาธารณะในประเทศ
ส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกท่ีมีความเส่ียงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบ
เศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลกไม่ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อส่ือสาร การ
ขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีท้ังโอกาสและความเส่ียง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเช่ือในสังคม 
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

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

สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น 



                                                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

โดยเทศบาลต าบลทา่ไม้  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

 

ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน  เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปล่ียนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดม
สมบูรณ์ของดิน ปุาไม้เกิดความเส่ือมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ 
และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีท่ีเกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเส่ียงต่อการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศปุาไม้ ระบบนิเวศชายฝ่ัง พื้นท่ีชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝ่ัง และการสูญเสียแนวปะการัง การ 
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สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีด
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิด
บ่อยคร้ังขึ้นและมีความรุนแรงมากข้ึน ท้ังอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต 
การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมท้ังวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ 
ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทย
ต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 

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

พัฒนาท่ียั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี โดย
สหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเปูาประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗ ข้อ และ
เปูาหมาย (Target) จ้านวน ๑๖๙ ข้อ 
ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ท่ีต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี  มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ียั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันท้ังภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบ
การผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  สงวนรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมี
ความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 
 
๔. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนด

วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ และกรอบหลักการของการ
วางแผนท่ีน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 
การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่การเปล่ียนผ่านประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง  มี
ความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
ของประเทศ 

๔.๒ การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการก าหนด
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติท่ี สศช. ได้จัดท าขึ้นประเทศไทยเป็นประเทศรายได้
สูงท่ีมีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งละโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและ



                                                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

โดยเทศบาลต าบลทา่ไม้  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

 

บริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

๔.๓ เป้าหมาย 
๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
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(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 

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

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉล่ียร้อยละ ๒.๕ ต่อป ี
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉล่ียร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ า

กว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉล่ียร้อยละ ๗.๕ ในขณะท่ีปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉล่ียไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อป)ี 

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคน 

๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างท่ัวถึง 

๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(๒) ขับเคล่ือนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
(๓) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
(๓) มีการกระจายอ านาจท่ีเหมาะสม 

๕. แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ท้ังด้านการ

ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมท้ังสนับสนุนและ



                                                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

โดยเทศบาลต าบลทา่ไม้  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

 

ผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์
อย่างแท้จริงท้ังเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
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๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 

สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะ
ความรู้และสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน  โดยยกระดับ
และพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานท้ังระบบมีการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อสามารถแข่งขันใน
ตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคล่ือนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและ
ระหว่างพื้นท่ีการผลิต เพื่อให้แรงงานสามารถเคล่ือนย้ายไปสู่สาขาการผลิตท่ีมีผลิตภาพการผลิตสูงสุด  และสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานท่ี
เช่ือมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจ

ท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพิ่มสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทย
และสนับสนุนให้มีการขยายตลาดท่ีมีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดท่ีเป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ท้ังการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักใน
การเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  
ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือท่ีมีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็ม
รูปแบบ รวมท้ังพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมท่ีเกิด
จากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตช้ินส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง 
เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปล่ียนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็น

สินค้าเกษตรแปรรูปท่ีมีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเช่ือมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศ
เพื่อนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมท่ีสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับท่ีจ้าเป็นส าหรับการสร้าง
ความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นท่ีและความต้องการของตลาด
ต้ังแต่ต้นน้าถึงปลายน้าท้ังด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมท้ังส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคน
เดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืช
ท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นท่ีและแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับท่ีเหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการปูองกัน
ความเส่ียง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเช่ือมโยงกันเป็น
โครงข่ายท้ังทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเท่ียวทาง



                                                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

โดยเทศบาลต าบลทา่ไม้  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

 

ทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวให้ครอบคลุมและทันสมัยท้ังการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับ
การท่องเท่ียวและส่งเสริมการท่องเท่ียวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเท่ียวของไทยสู่
สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเท่ียวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมท้ังส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นท่ีใน
ลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเท่ียว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวของพื้นท่ีท่ีมีความเช่ือมโยงท้ังทางกายภาพ 
วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเท่ียว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเช่ือมโยงด้านการท่องเท่ียวใน
ภูมิภาคอาเซียน ท้ังประเทศท่ีมีพรมแดนติดกันและประเทศท่ีมีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเช่ือมโยงกันเพื่อให้เกิดการพัฒนา
แบบองค์รวมท้ังระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่ือมโยงการผลิตกับ 
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อุตสาหกรรมท่ีเป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและ
บริการท้ังในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีสนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน 
เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมท้ังปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคล่ือนย้ายเงินทุนระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ท้ังภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ
การเงิน และโลจิสติกส์ เช่ือมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้  มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจ
เชิงสร้างสรรค์ การลงทุนท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงาน
ทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดต้ังส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่าง
ประเทศ รวมท้ังการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพื่อสังคม 

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กต้ังแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับ 
สมรรถนะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานท่ีเหมาะสมตามศักยภาพและ
ประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อปูองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรค
เรื้อรังต่างๆ ท่ีจะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย 
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพื่อ

สร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
 (๓) พัฒนาคุณภาพครูท้ังระบบ ต้ังแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคน

เก่ง รวมท้ังระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  
(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะก าลังคนท้ังระบบการศึกษา

ต้ังแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาส่ือเพื่อการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้สอดคล้อง
กับการเปล่ียนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและส่ือเพื่อการเรียนรู้ 

๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุท้ังในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและท่ีอยู่อาศัยส าหรับ

ผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหล่ือมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความ
เป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายท่ีมีการ



                                                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

โดยเทศบาลต าบลทา่ไม้  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

 

ใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติท้ังในด้านศูนย์กลางบริการ
สุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพื่อน้ารายได้กลับมาใช้
ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมท้ังส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบาย
สาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อให้การขับเคล่ือนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบาย
สาธารณะท่ีมีต่อสุขภาพของประชาชน 
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๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบท่ี
หลากหลายท้ังในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่าง
ต่อเนื่อง รวมท้ังพัฒนาชุมชนท่ีมีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น  
ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

๕.๓ การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 

โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน  ปรับโครงสร้างค่าจ้าง
แรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดย
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรท่ีสอดคล้องกับพื้นท่ี สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุน
ด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน  และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะระบบ
บริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาท่ีอยู่
อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายท่ีอยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ 
พัฒนาโครงการท่ีอยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบ
สวัสดิการพื้นฐานท่ีจ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเปูาหมาย (Customized Welfare) ท่ีค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีแตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตร สนับสนุนให้
เกษตรกรรายย่อยท่ีไร้ท่ีดินท้ากินและยากจนได้มีท่ีดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในท่ีดินปฏิรูประบบการบริหาร
จัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพื้นท่ีเปูาหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ าและบูรณาการ 
แผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมท้ังปรับโครงสร้างภาษีท่ีเป็นธรรม 
เช่น ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 

๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน  รวมท้ังการ
ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหล่ือมล้ า เช่น กฎหมายปุาชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายท่ีดิน 
เป็นต้น 

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 



                                                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

โดยเทศบาลต าบลทา่ไม้  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

 

๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง  เตรียมความพร้อม
รองรับความเป็นเมือง ท้ังด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง 
ระบบบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความ
ต้องการของคนในเมือง รวมท้ังเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศท้ังด้านการค้า การลงทุน 
และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่
อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมท้ังปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความสะดวกทางการค้า  ขนส่ง 
และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 
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๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้
ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้าน รวมท้ังส่งเสริมการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ีชายแดนโดยให้ความส าคัญกับการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดยค านึงถึง

ขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบสารสนเทศมาใช้
เพื่อการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพิ่มพื้นท่ีปุาไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า
ทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่าง
เป็นธรรม รวมท้ังผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรท่ีดินให้แก่
ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองท่ีดิน จัดท าฐานข้อมูลท่ีดินเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีท่ีดินใน
อัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองท่ีดินท่ีเหมาะสม และก าหนดมาตรการปูองกันการถือครองท่ีดินของคนต่างชาติ  
บริหารจัดการน้ าเพื่อให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดต้ัง
องค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพื้นท่ี เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้น า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเท่ียว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหาร
จัดการแร่โดยก าหนดปริมาณท่ีเหมาะสมในการน้ าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้
มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ท่ีก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุท่ีใช้แล้วท่ีมี
ประสิทธิภาพ ขับเคล่ือนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อ
ส่ิงแวดล้อม การศึกษาเพื่อส่ิงแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและ
สังคมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่
อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการท าการ
เกษตรกรรมยั่งยืน รวมท้ังส่งเสริมภาคบริการท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อย เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาท
มากขึ้นในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษท้ังทาง
อากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดีให้กับประชาชน 
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เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากท่ีสุด
เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานท่ีก าจัดในพื้นท่ีวิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
ท่ีเหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการท่ียั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และ
การบังคับใช้กฎหมาย 

๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ า
โขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคล่ือนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
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๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการปูองกันน้าท่วม วางแผนปูองกันเมืองและพื้นท่ีชายฝ่ัง พัฒนาเมืองท่ี
สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบ
นิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวปูองกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจ
ต่อเนื่อง รวมท้ังการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงใน
อนาคต 

๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน

สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้างโครงการ
ของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการ 
ยุติธรรม เช่น คดีท่ีไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชัน คดีท่ีประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย  

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคล่ือนภารกิจภาครัฐ
ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปล่ียนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม รวมท้ังเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเช่ือมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพื้นท่ี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานท่ีมีคุณภาพ 
รวดเร็วและน่าเช่ือถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ท่ีมีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมากเป็นโครงการท่ีมีผลกระทบในวงกว้าง 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง 
(Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย  ๙  ประเด็นหลัก  ๓๓  แนวทางการด าเนินการ  

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
๑. ด้านเกษตร      ๑.๑  แผนท่ีการใช้ท่ีดิน (Zoning)  เพื่อผลิตสินค้าเกษตร   

๑.๒  การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า 
๒.  ด้านอุตสาหกรรม    ๒.๑  แผนท่ีการใช้ท่ีดิน (Zoning)  เพื่ออุตสาหกรรม   

๒.๒  ก าหนดและส่งเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต (Bio - plastic, etc.)   
๒.๓  การเพิ่มขีดความสามารถให้ SME และ OTOP สู่สากล   
๒.๔  การนาทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมาเพิ่มมูลค่า 

๓.  การท่องเท่ียวและ บริการ      ๓.๑  แผนท่ีการจัดกลุ่มเมืองท่องเท่ียว   
๓.๒  เพิ่มขีดความสามารถทางการท่องเท่ียวเข้าสู่รายได้  ๒  ล้านบาทต่อปี   
๓.๓  ไทยเป็นศูนย์กลาง medical Tourism ของภูมิภาค  

๔.  โครงสร้างพื้นฐาน    ๔.๑  การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน   
๔.๒  การลงทุนการให้บริการและใช้ประโยชน์ ICT  
๔.๓  การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเช่ือมโยงในภูมิภาคอาเซียน 

๕.  พลังงาน      ๕.๑  นโยบายการปรับโครงสร้างการใช้และราคาพลังงานท่ีเหมาะสม   
๕.๒  การลงทุนเพื่อความมั่นคงของพลังงานและพลังงานทดแทน   
๕.๓  การเช่ือมโยงแหล่งพลังงานและผลิตพลังงานทางเลือกในอาเซียน 

๖.  การเช่ือมโยงเศรษฐกิจ  
ในภูมิภาค     

๖.๑  การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า  บริการ และการ
ลงทุนเพื่อเช่ือมโยงโอกาสจากอาเซียน   
๖.๒  แก้ไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน   
๖.๓  ขับเคล่ือนการเช่ือมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ Eastern 
seaboard   
๖.๔  เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อน
บ้าน 

๗.  การพัฒนาขีดความ สามารถใน
การแข่งขัน        

๗.๑  การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขัน (๑๐๐ ดัชนีช้ีวัด)    
๗.๒  การพัฒนาการสร้าง Brand ประเทศไทย เป็น Modern Thailand 

๘.  การวิจัยและพัฒนา    ๘.๑  ขับเคล่ือนค่าใช้จ่ายด้าน R & D เป็นร้อยละ  ๑ ของ GDP  
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 ๘.๒  Talent Mobility การใช้ประโยชน์จากก าลังคนด้าน S & T  
๘.๓  การใช้ประโยชน์ Regional Science Parks  
๘.๔  การขับเคล่ือนข้อริเริ่มกระบี่ตามกรอบความร่วมมืออาเซียน  

๙.  การพัฒนาพื้นท่ีและ เมืองเพื่อ
เช่ือมโยงโอกาส จากอาเซียน  

๙.๑  การพัฒนาเมืองหลวง  
๙.๒  การพัฒนาเมืองเกษตร  
๙.๓  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม  
๙.๔  การพัฒนาเมืองท่องเท่ียว  
๙.๕  การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ  
๙.๖  การพัฒนาเมืองบริการศึกษานานาชาติ  
๙.๗  การพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อการค้าการลงทน  
๙.๘  ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเมืองท่ีศักยภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหล่ือมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐ แนวทางการ
ด าเนินการ    

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
๑๐.  การพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา     

๑๐.๑  ปฏิรูปการศึกษา (ครู หลักสูตรเทคโนโลยีการดูแลเด็กก่อนและการใช้ 
ICT ในระบบการศึกษา เช่น แท็บเล็ตและอินเตอร์เน็ตไร้สาย  เป็นต้น)  
๑๐.๒  พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

๑๑.  การยกระดับคุณภาพ ชีวิต
และมาตรฐานบริการ สาธารณสุข     

๑๑.๑  การจัดระบบบริการ  ก าลังพล และงบประมาณ 
๑๑.๒  การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๑๑.๓  สร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต  

๑๒. การจัดสวัสดิการสังคม และ
การดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และ
ผู้ด้อยโอกาส  

๑๒.๑  การพัฒนาระบบสวัสดิการ และเพิ่มศักยภาพและโอกาส ความเท่า
เทียมคุณภาพชีวิต  
๑๒.๒  กองทุนสตรี  

๑๓.  การสร้างโอกาสและ รายได้
แก่วิสาหกิจขนาด กลางและขนาด
ย่อม (SMEs) และเศรษฐกิจชุมชน    

๑๓.๑  กองทุนต้ังตัวได้  
๑๓.๒  กองทุนหมู่บ้าน  
๑๓.๓  โครงการ sml  
๑๓.๔  โครงการรับจ าน าสินค้าเกษตร  

๑๔.  แรงงาน  
  

๑๔.๑  การพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มคุณภาพแรงงาน ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ  
๑๔.๒  การจัดการแรงงานต่างด้าว  
๑๔.๓  การพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานในระบบและนอกระบบตาม
กฎหมายอย่างท่ัวถึงพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๑๕.  ระบบยุติธรรม เพื่อลดความ
เหล่ือมล้ า   

๑๕.๑ การเข้าถึงระบบยุติธรรมของประชาชน 

๑๖.  การต่อต้าน การคอร์รัปช่ัน  
สร้างธรรมาภิบาลและ ความ
โปร่งใส  

๑๖.๑  การรณรงค์และสร้างแนวร่วมในสังคม  
๑๖.๒ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลรองรับประชาคมอาเซียน    

๑๗.  การสร้างองค์ความรู้ เรื่อง ๑๗.๑  ภาคประชาชน  
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อาเซียน  ๑๗.๒  ภาคแรงงานและผู้ประกอบการ  
๑๗.๓  บุคลากรภาครัฐ  
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ยุทธศาสตร์ที่  ๓ : การเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Green Growth)ประกอบด้วย  ๕ ประเด็นหลัก ๑๑ แนวทาง 
                        การด าเนินการ   
 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
๑๘.  การพัฒนาเมือง อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ เพื่อความยั่งยืน     

๑๘.๑  พัฒนาตัวอย่างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  ๑๐ แห่ง เพื่อความยั่งยืน  

๑๙.  การลดการปล่อยก๊าซ เรือน
กระจก (GHG)        

๑๙.๑  การประหยัดพลังงาน  
๑๙.๒  การปรับกฎระเบียบ (เช่น green building code)  
๑๙.๓  ส่งเสริมการด าเนินงาน CSR เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

๒๐.  นโยบายการคลัง เพื่อ
ส่ิงแวดล้อม     

๒๐.๑  ระบบภาษีส่ิงแวดล้อม  
๒๐.๒ การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาครัฐ  

๒๑.  การจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ การ
บริหารจัดการน้ า  

๒๑.๑  การปลูกปุา  
๒๑.๒  การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ า  
๒๑.๓  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอาเซียน 

๒๒.  การเปล่ียนแปลง สภาวะ
ภูมิอากาศ    

๒๒.๑  การปูองกันผลกระทบและปรับตัว (mitigation and adaptation)  
๒๒.๒  การปูองกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process)  
                      ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
๒๓.  กรอบแนวทางและการปฏิรูป
กฎหมาย  

๒๓.๑  ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ  
๒๓.๒  เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรและองค์กร  
๒๓.๓  ปรับปรงุระเบียบ ข้อกฎหมายที่เป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาประเทศ 

๒๔.  การปรับโครงสร้าง ระบบราชการ    ๒๔.๑  เพ่ิมประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการท างานของภาครัฐ     ด้วย
การสร้างความพร้อมในการบริหารการจัดการแบบบูรณาการ  โดยมีประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง  
๒๔.๒  ปูองกันและปราบปรามทุจริตคอร์รปัชั่น  
๒๔.๓  เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบ e - service 

๒๕.  การพัฒนาก าลังคน ภาครัฐ       ๒๕.๑  บริหารก าลงัคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกจิทีม่ีในปัจจุบัน เตรียมพร้อมส าหรับ
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อนาคต  
๒๕.๒  พัฒนาทักษะและศักยภาพของก าลังคนภาครัฐ และเตรียมความพร้อมบุคลากร
ภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน 

๒๖.  การปรับโครงสร้างภาษ ี ๒๖.๑  ปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้เพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

๒๗.  การจัดสรรงบประมาณ  ๒๗.๑  พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณใหส้ามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม
นโยบายรัฐบาล 

๒๘.  การพัฒนาสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้
ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด     

๒๘.๑  ส ารวจสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใชง้าน  
๒๘.๒  บริหารจัดการสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกดิประโยชน์สูงสุด  

๒๙.  การแก้ไขปัญหา ความมั่นคง
จังหวัดชายแดน ภาคใต้ และเสริมสร้าง 
ความมั่นคงในอาเซียน  

๒๙.๑  ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและส่งเสรมิการพัฒนาในพ้ืน  ๓  จังหวัด  
ชายแดนภาคใต้  ภายใต้กรอบนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
๒๙.๒  การเสริมสร้างความมั่นคงของประชาคมอาเซียน  

๓๐.  การปฏิรูปการเมือง       ๓๐.๑  กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.)   
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  จากข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดกาญจนบุรี  ศักยภาพของจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
ประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ  และแผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
กาญจนบุรี      ได้ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปจังหวัดกาญจนบุรีได้  ดังนี้  
 

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดกาญจนบุรี (พ.ศ.2559-2561) 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 เมืองศูนย์กลางการค้าชายแดน  ดินแดนแห่งการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์  ท่ีมีเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตได้
มาตรฐาน  การบริหารมีธรรมาภิบาล  โครงสร้างพื้นฐานครบครัน  ก้าวทันAEC 
 

พันธกิจ (Mission) การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 
1. ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน 
2. พัฒนาและปรับปรุงสถานท่ีท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย  
3. สนับสนุนประชาชน  องค์กร  หน่วยงาน  ในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
4. สร้างจิตส านึกของประชาชนในการดูแลจัดการสถานท่ีท่องเท่ียว 
5. พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร  เกษตรอุตสาหกรรม 
6. สนับสนุนและสร้างแหล่งกระจายสินค้าเกษตรและสินค้าพื้นเมือง 
7. ส่งเสริมการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
8. สนับสนุน  ส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้ประชาชน 
9. พัฒนาสถานท่ีพักผ่อนให้มีมาตรฐานและปลอดภัย 
10. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาส่ิงแวดล้อม 
11. สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน 
12. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี 
13. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
14. ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย 
15. ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
16. ส่งเสริมความรู้ของบุคลากรให้ได้มาตรฐาน 
17. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาข้อมูลในการพัฒนา 



                                                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

โดยเทศบาลต าบลทา่ไม้  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

 

18. ปรับปรุง พัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งได้มาตรฐาน 
19. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
20. ปรับปรุง  พัฒนาระบบเครือข่ายคมนาคมให้ครอบคลุม 
21. การจัดท าผังเมืองและผังเมืองร่วม 
22. ปรับปรุง  จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับอุปโภค  บริโภค 

เป้าประสงค ์
 ๑.  ประชาชนมีอาชีพ 

๒.  สถานท่ีท่องเท่ียวได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน 
๓.  ประชาชน  องค์กรเอกชนให้ความร่วมมือในการดูแลสถานท่ีท่องเท่ียวมากขึ้น 
๔.  ประชาชนมีจิตส านึกในการร่วมดูแลสถานท่ีท่องเท่ียวให้มีความปลอดภัย 
๕.  สินค้าเกษตร  เกษตรอุตสาหกรรมมีสถานท่ีจ าหน่ายสินค้า 

          ๖.  สินค้าเกษตรมีการพัฒนาคุณภาพ 
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          ๗.  การศึกษามีคุณภาพทั้งในระบบและนอกระบบ 
          ๘.  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี 
          ๙.  มีสถานท่ีออกก าลังกายและสถานท่ีพักผ่อนเพียงพอ  ปลอดภัย  และได้มาตรฐาน 
          ๑๐. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
          ๑๑. วัฒนธรรม   ประเพณีของท้องถิ่นด ารงอยู่ 
          ๑๒. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมีความเหมาะสมและมีความปลอดภัย 
          ๑๓. ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน  วิเคราะห์  และตรวจสอบ 
          ๑๔. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
          ๑๕. การบริหารมีความโปร่งใส  ยุติธรรม 
          ๑๖. บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ในการปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถ 
          ๑๗. มีข้อมูลส าหรับใช้ในการวางแผน  ตรวจสอบและพัฒนางานของท้องถิ่น 
          ๑๘. เส้นทางคมนาคมขนส่งมีมาตรฐานและปลอดภัย 
          ๑๙. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้รับการพัฒนาให้ครอบคลุมครบถ้วน 
          ๒๐. เส้นทางคมนาคมครอบคลุมเส้นทางหลัก 
          ๒๑. การผังเมืองและผังเมืองรวมเป็นระเบียบ 
          ๒๒. มีน้ าส าหรับใช้ในการอุปโภค  บริโภคอย่างเพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

โดยเทศบาลต าบลทา่ไม้  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1.1 การส่งเสริมอาชีพ  การเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม 

1.2 การส่งเสริมการลงทุน  การพาณิชยกรรม และการค้าชายแดน 
      และการค้าสู่สากล 
1.3 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน  
   โครงสร้างพื้นฐาน 

2.1 การคมนาคมและการขนส่ง 
2.2 การส่งเสริมสนับสนุนและบ ารุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 
23. การผังเมือง 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 3.1 การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
3.2 การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
3.3 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
3.4 การสาธารณสุข 
3.5 การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3.6 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ 
      ทรัพย์สิน 
3.7 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
   ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

4.1 การอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
4.2 การจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษ 
4.3 การก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลรวม 
4.4 การส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานสะอาดและพลังงานจาก 
      การเกษตร 
4.5 การพัฒนาแหล่งน้ า 
4.6 ปัญหาสัตว์ปุาบุกรุกพื้นท่ีการเกษตร 



                                                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

โดยเทศบาลต าบลทา่ไม้  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา  
    ศิลปะ และวัฒนธรรม 

5.1 การส่งเสริม  อนุรักษ์  ฟื้นฟูด้านศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 
      และประเพณีท้องถิ่น 
5.2 การส่งเสริมอนุรักษ์โบราณสถาน  โบราณวัตถุ 
5.3 การส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5.4 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ  
    บริหารจัดการ 

6.1  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
6.2 การปรับปรุง  พัฒนาสถานท่ี  พัสดุและทรัพย์สินส าหรับการ 
      ปฏิบัติงาน 
6.3 การส่งเสริมความรู้และสร้างจิตส านึกในการท างาน 
6.4 การส่งเสริมการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
6.5 การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม 
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี  
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี (พ.ศ.2557-2560) 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “เมืองแห่งการท่องเท่ียว  ศูนย์กลางการค้าภาคตะวันตกสู่สากล  สังคมอยู่เป็นสุข” 
พันธกิจ/เป้าประสงค์ 
 1. พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนเพื่อให้ประชาชนมี
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเป็นสุขอย่างยั่งยืน 
 2. พัฒนาฟื้นฟู  อนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียว  โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม  ประวัติศาสตร์  ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
ยั่งยืน  สอดคล้องกับวิถีชุมชน  เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว 
 3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้มีมาตรฐานสากล  สามารถรองรับการท่องเท่ียวการผลิต  
ด้านการเกษตร  เกษตรอุตสาหกรรม และการค้าผ่านแดน 
 4. เสริมสร้างศักยภาพการผลิต  การแปรรูปสินค้าเกษตร  เกษตรอุตสาหกรรมปลอดภัยให้มีคุณภาพ และได้
มาตรฐานเพื่อการบริโภคและการส่งออก 
 5. ส่งเสริมความสัมพันธ์และการค้ากับต่างประเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการค้าภายในและต่างประเทศ 
 6. เสริมสร้างความมั่นคงภายในและบริเวณชายแดน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเท่ียวที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
และวิถีวัฒนธรรมชุมชนอย่างยัง่ยืน 

1.1 พัฒนา  ยกระดับแหล่งท่องเท่ียวที่มีศักยภาพให้ได้มาตรฐานสากล 
1.2 ปรับปรุงการบริการและสาธารณูปโภคพื้นฐานในแหล่งท่องเท่ียว 
1.3 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านเรื่องราวด้านการท่องเท่ียว 
1.4 ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว 
1.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนด้านการอนุรักษ์ 
      และพัฒนาการท่องเท่ียว 

2. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการ 2.1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ 



                                                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

โดยเทศบาลต าบลทา่ไม้  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

 

ลงทุนสู่สากล  2.2 ส่งเสริมและพัฒนาพื้นท่ีรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
2.3 ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการและแรงงานวิชาชีพ เพื่อรองรับ 
      ธุรกิจการค้าสู่สากล 
2.4 ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์และการค้ากับกลุ่มประเทศลุ่ม 
      แม่น้ าโขง(GMS)และประเทศอื่นๆ 
2.5 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน เพื่อรองรับการค้าสู่สากล 

3.ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ 3.1 ส่งเสริมการบริโภค จ าหน่าย และผลิตอาหารปลอดภัยในทุกระดับ 
3.2 ส่งเสริมความมั่นคงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแนว 
      อ าเภอชายแดน 
3.3 ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3.4 ส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีสะอาดในทุกชุมชนของจังหวัด 
3.5 ส่งเสริมวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
3.6 ส่งเสริมพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและการเข้าถึงบริการสาธารณสุข    
      ท่ีได้มาตรฐาน 
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าไม้ 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าไม้ (พ.ศ.2561-2564)  
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
  “ท่าไม้เป็นเมืองน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิต  พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน” 
 

พันธกิจ/เป้าประสงค์ 
 1.  พัฒนาให้เทศบาลต าบลท่าไม้เจริญก้าวหน้า  เป็นเมืองน่าอยู่ 
 2.  ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงและการจัดการ
เศรษฐกิจชุมชนของท้องถิ่น 
 3.  พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้ทันสมัย  ต่อเนื่องตลอดชีวิต  บ ารุงและส่งเสริมศาสนาศิลปะ และ
วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และการกีฬา 
 4.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม  การก าจัดขยะมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูล  และน้ าเสีย 
 5.  พัฒนา  และส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
 6.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิ่นและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 1.  การจัดการด้านกายภาพของเมืองเป็นระเบียบ  สวยงาม  มีส่ิงบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และการคมนาคมท่ีมีคุณภาพ และพอเพียงยิ่งขึ้น 
 2.  ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้ท่ีมั่นคง  พอเพียง และเด็กเยาวชนและประชาชน  ได้รับการศึกษาท่ีทันสมัย
และสอดคล้องกับระบบการศึกษาของชาติ  เพิ่มข้ึน 
 3.   เด็กและเยาวชน ได้รับการศึกษาท่ีทันสมัยและมีการส่งเสริมด้านกีฬา  ศาสนา  ศิลปะ  
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 
 4.  ส่ิงแวดล้อมของเมืองไม่เป็นมลพิษ และมีระบบการจัดการท่ีดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 



                                                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

โดยเทศบาลต าบลทา่ไม้  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

 

 5.  ประชาชนมีสุขภาพชีวิตและพลานามัยท่ีสมบูรณ์ รวมท้ังบริการด้านสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพยิ่งขึ้น 
   6.  การบริหารและการพัฒนาของเทศบาลมีประสิทธิภาพครบถ้วนสมบูรณ์ในทุก ๆ ด้าน อันส่งผลให้เกิดการ
บริการท่ีดี สะดวก รวดเร็ว และมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน  ของประชาชนยิ่งขึ้น 
 

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาเทศบาลต าบลท่าไม้ 
3.1  หลักและแนวความคิดในการวางแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าไม้ 
       หลักและแนวความคิดในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าไม้  ประกอบด้วย   
          1. ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  
 2. แผนชุมชน 
 3. นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น 
 4. กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
          5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  และยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ 
          6. นโยบายรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 
                                                      ………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 


