สวนที่ 1
บทนํา
อบต.หนองสะเดา เปนชุมชนชนบทมีทั้งชุมชนดั้งเดิมและผูยายมาอยูใหมมีวัฒนธรรมหลากหลาย
อบต.หนองสะเดา จัด เปน ศูน ย กลางด านการสงเสริมการทองเที่ย วเชิ งอนุ รักษ เพื่อใชเ ป นแนวทางใน
การดํ า เนิ น การพั ฒ นาด า นการท อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ ตํ า บลหนองสะเดา ซึ่ ง จะกํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ
เปาหมายยุทธศาสตร และการวิเคราะหสถานภาพดานการสงเสริมทองเที่ยว ใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
การทองเที่ยวไทยและยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี
อบต.หนองสะเดา ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งมีความใกลชิดกับประชาชนในพื้นที่
ตําบลหนองสะเดา จึงมีหนาที่ในการสงเสริมการทองเที่ยวในตําบล และทําใหเกิดการพัฒนา กลุมผูนํา
ชุมชน
ดานการทองเที่ยวและแกนนําในดานอาชีพที่มีศักยภาพดานการจัดการทองเที่ยวในตําบล
ใหมีวิสัยทัศน
มีความรู สรางและเชื่อมเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวในตําบลหนองสะเดา
ตอไป

สวนที่ 2
สถานการณและแนวโนมดานการทองเที่ยว
สถานการณ แ ละแนวโน ม ของการท อ งเที่ ย วไทย ขึ้ น อยู กั บ ป จ จั ย หลายประการทั้ ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศ อาทิแนวโนมและทิศทางการทองเที่ยวในตลาดโลก ภาวการณแขงขัน
ความเสี่ยง พฤติกรรมของนักทองเที่ยว และวิกฤตการณตางๆ ที่สงผลกระทบตอการทองเที่ยว โดยเฉพาะ
สถานการณการทองเที่ยว ในปจจุบันที่ยังคงอยูบนความไมแนนอนทั้งจากภัยธรรมชาติโรคระบาด ความไม
มั่นคง ดานเศรษฐกิจและการเมืองของหลายประเทศทั่วโลก ประกอบกับการพัฒนาที่ผานมาการทองเที่ยว
ไทยยังคงมี ปญหา และอุปสรรคอีกมากมาย ซึ่งลวนแตเปนปจจัยสงผลกระทบทางลบตอการทองเที่ยวโลก
และการ ทองเที่ยวไทย แตในขณะเดียวกันความกาวหนาทางเทคโนโลยีการสื่อสาร การเขาถึงขอมูลดาน
การทองเที่ยว ความสะดวกสบายในการเดินทาง และพฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่เปลี่ยนไปตามกระแส
ของโลกาภิวัฒน ทําใหแนวโนมของจํานวนนักทองเที่ยวทั่วโลกยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องซึ่งจะเปนปจจัยที่
เอือ้ ประโยชน และสราง โอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของไทยดังนั้น การศึกษาวิเคราะห
ในประเด็นตางๆเหลานี้จะชี้ใหเห็น ถึงจุดแข็งจุดออน ศักยภาพและโอกาสของการพัฒนาการทองเที่ยวใน
ระยะตอไป และ เพื่อใชประกอบการกําหนด ยุทธศาสตรการทองเที่ยวไทยในระยะ 3 ปถัดจากนี้ไป
สถานการณการทองเที่ยวโลก
1. นักทองเที่ยวในตลาดโลกยังคงขยายตัวอยางตอเนื่อง จากรายงานขององคการการทองเที่ยวโลก
แหงสหประชาชาติ (UNWTO) พบวา ในป 2556 มีนักทองเที่ยวที่เดินทางระหวางประเทศทั่วโลกจํานวน
1,087 ลานคน เพิ่มขึ้นจาก 1,035 ลานคน ในป 2555 รอยละ 5 โดยนักทองเที่ยวจากประเทศจีนจะ
ขยายตัว มากที่สุดและสงผลตอการฟนตัวของการทองเที่ยวโลก และหากนับจากป 2548 เปนตนมา
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก มีอัตราการขยายตัวของจํานวนนักทองเที่ยวสูงที่สุดถึงรอยละ 6.2 ทั้งนี้ UNWTO
คาดการณวา ในปค.ศ.2030 จํานวนนักทองเที่ยวโลกจะเพิ่มเปน 1,800 ลานคน ดวยอัตราการขยายตัว
เฉลี่ยรอยละ 3.3 ตอปและคาดการณวา ในปค.ศ. 2015 เปนตนไป ตลาดเกิดใหมหรือกลุมประเทศกําลัง
พัฒนาจะเปนกลุมประเทศที่มีจํานวน นักทองเที่ยวขยายตัวในอัตราที่สูงกวาตลาดประเทศที่พัฒนาแลว
โดยภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกจะเปนภูมิภาค ที่มีอัตราการขยายตัวสูงที่สุด

2. ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกมีแนวโนมเติบโตสูงขึ้นอยางตอเนื่อง การทองเที่ยวในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกและแปซิฟกจะมีบทบาทสําคัญตอการทองเที่ยวโลกเพิ่มขึ้น จากขอมูลขององคการการ
ทองเที่ยวโลกในป ค.ศ. 1995 พบวาเกือบ 2 ใน 3 ของนักทองเที่ยวระหวางประเทศทั่วโลก หรือรอยละ
59.8 ทองเที่ยวในภูมิภาคยุโรป รองลงมาไดแก ภูมิภาคอเมริกา รอยละ 19.3 เอเชียตะวันออกและ
แปซิฟก รอยละ14.4 แอฟริกา รอยละ 3.6 ตะวันออกกลาง รอยละ 2.2 และเอเชียใต รอยละ 0.7
ตามลําดับ อยางไรก็ตาม เมื่อถึงป ค.ศ. 2020 UNWTO คาดวา ยุโรปยังคงเปนภูมิภาคที่มีนักทองเที่ยว
ระหวางประเทศสูงสุด แตมีสัดสวนลดลงเหลือรอยละ 45.9 ขณะที่ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกจะไดรับความ
นิยมเพิ่มขึ้นเปนอันดับ 2 และมีสัดสวนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 25.4 ภูมิภาคอเมริกาเปนอันดับ 3 และมี
สัดสวนลดลงเหลือรอยละ 18.1 นอกจากนี้จากสถานการณปจจุบันที่หลายประเทศในภูมิภาคยุโรปประสบ
ปญหาเศรษฐกิจ ขณะที่เศรษฐกิจจีนและหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียมีแนวโนมเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง
จนกลายเปนภูมิภาคที่มีบทบาทหรืออิทธิพลตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ซึ่งปจจัยดานเศรษฐกิจดังกลาว
จะเปนตัวแปรสําคัญที่กระตุนใหการทองเที่ยวในภูมิภาคนี้มีอัตราการเติบโตอยางรวดเร็ว

3. กลุมประเทศ BRIC จะมีบทบาทสําคัญตอการเติบโตของการทองเที่ยวโลก กลุมประเทศ
BRIC ซึ่งประกอบดวยประเทศบราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน จะมีจํานวนนักทองเที่ยวและรายจายเพื่อการ
ท อ งเที่ ย วเพิ่ มขึ้ น อย างรวดเร็ ว ตามภาวะการเติ บ โตของเศรษฐกิ จ ภายในประเทศโดยในป 2013
นักทองเที่ยวจากจีนรัสเซีย และบราซิล มีรายจายดานการทองเที่ยวสูงสุดในกลุม 10 อันดับแรกของโลก

โดยเฉพาะจีน ที่มีรายจายสูงสุดเปนอันดับที่ 1 มูลคา 129 พันลานเหรียญสหรัฐฯ และยังมีอัตราการ
ขยายตัวสูงสุดรอยละ 26 รองลงมาคือ รัสเซียอันดับที่ 4 และบราซิลอันดับ 10 อยางไรก็ตาม ดวย
สถานการณเศรษฐกิจปจจุบันไดสงผลกระทบตอการเดินทางของนักทองเที่ยวในประเทศกลุมนี้เชนกัน มี
เพียงเศรษฐกิจจีนเทานั้นที่มีแนวโนมขยายตัวขณะที่เศรษฐกิจในประเทศอื่นมีแนวโนมชะลอตัว เช น
เศรษฐกิจรัสเซียที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤตยูเครนและการลดลงของราคาน้ํามันในตลาดโลก รวมถึงการ
ลดลงของคาเงินรูเบิล ซึ่งสงมีผลชัดเจนตอการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ ขณะที่เศรษฐกิจบราซิลคาดวา
จะหดตัวตอเนื่อง 2 ปติดตอกัน (ค.ศ. 2014-2015) จากปญหาเงินเฟอ รายไดจากการสงออกที่ลดลง
และผลกระทบจากภัยแลงรายงานของ China Outbound Tourism Research Institute คาดวาในป
ค.ศ. 2014 มีนักทองเที่ยวจีนเดินทางทั่วโลกกวา 112 ลานคน และจากผลสํารวจ Visa Global Travel
Intentions Study 2013พบวา ในป ค.ศ. 2012 นักทองเที่ยวจีนมีคาใชจายในการเดินทางตอครั้ง
3,824 เหรียญสหรัฐฯ สูงเปนอันดับที่ 3รองจากซาอุดิอาระเบีย 6,666 เหรียญสหรัฐฯ และออสเตรเลีย
4,118 เหรียญสหรัฐฯ ขณะที่นักทองเที่ยวโดยรวมมีคาใชจายเฉลี่ย 2,390 เหรียญสหรัฐฯ และการ
เดินทางในอนาคตคาดวาจะใชจายเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 5ขณะที่นักทองเที่ยวจีนจะใชจายเพิ่มอีกรอยละ 18
ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของนักทองเที่ยวจีนทั้งในดานจํานวนนักทองเที่ยวและการใชจายเพื่อการ
ทองเที่ยว

สถานการณการทองเที่ยวไทย
1. การทองเที่ยวไทยมีการขยายตัวมาอยางตอเนื่องทั้งจํานวนและรายไดจากการทองเที่ยวในระยะ
5 ป ที่ผานมา จํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก 14.0 ลานคน ในป 2552 เปน 24.8 ลาน
คนในป 2557 โดยเพิ่มสูงสุดในป 2556 มีจํานวนนักทองเที่ยวมากถึง 26.5 ลานคน และสูงสุดเปนลําดับ
ที่ 7 ของโลกแตลดลงในป 2557 เนื่องจากประสบกับวิกฤตทางการเมืองและวิกฤตเศรษฐกิจในกลุม

ประเทศยุโรป โดยตลาดหลักยังคงเปน 10 ตลาดที่มีสวนแบงการตลาดรวมกันมากกวารอยละ 60 ไดแก
จีน อินเดีย สหราชอาณาจักรมาเลเซีย ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน เยอรมนี เกาหลีใต และฝรั่งเศส
สําหรับในป 2558 คาดการณวาจะมีจํานวนนักทองเที่ยว 28.5–29.0 ลานคน สวนรายไดและคาใชจาย
ของนักทองเที่ยวมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามจํานวนนักทองเที่ยว โดยในป 2556 มีรายได 1.20 ลานลานบาท
สูงสุดเปนอันดับ 10 ของโลก และลดลงเหลือ 1.17 ลานลานบาท ในป 2557 โดยมีอัตราการขยายตัว
เฉลี่ยรอยละ 26.35 ตอป และคาดวาในป 2558จะมีรายได 1.40 ลานลานบาท ซึ่งสอดคลองกับ
คาใชจายเฉลี่ยตอครั้งของนักทองเที่ยวที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จากคาใชจาย 36,061 บาท/คน/
ครั้ง ในป 2552 เพิ่มเปน 47,272 บาท/คน/ครั้ง ในป 2557อยางไรก็ดี ระยะเวลาพํานักของ
นักทองเที่ยวมีอัตราการขยายตัวคอนขางนอย เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวในระยะใกล โดยในป
2549 นักทองเที่ยวมีจํานวนวันพักเฉลี่ย 8.62 วัน/ครั้ง เพิ่มเปน 9.85 วัน/ครั้งในป 2556 หรือเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยปละ 0.1 วัน ซึ่งนับเปนขอจํากัดประการหนึ่งในการเพิ่มรายไดใหกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ไทย

2. นักทองเที่ยวจากตลาดระยะใกล มีแนวโนมเพิ่มจํานวนขึ้นอยางรวดเร็วจนกลายเปน
นักทองเที่ยวหลักของไทย ในป 2549 นักทองเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออก (รวมอาเซียน) มีสัดสวน
รอยละ57.46 ของจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติทั้งหมด รองลงมาไดแก ยุโรปรอยละ 24.03 ดังนั้น จะ
เห็ น ได ว า จํ า นวนนั ก ท อ งเที่ ย วชาวต า งชาติ ม ากกว า ครึ่ ง หนึ่ ง เป น นั ก ท อ งเที่ ย วจากตลาดระยะใกล ที่ มี
ระยะเวลาเดินทางไมนานและมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยในป 2556 นักทองเที่ยวจากภูมิภาค
เอเชียตะวันออกมีสัดสวนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 60.40 ซึ่งเปนผลมาจากการเพิ่มจํานวนขึ้นอยางรวดเร็วของ
นักทองเที่ยวจากประเทศจีนและมาเลเซีย รวมทั้งประเทศเพื่อนบานในแถบอาเซียน
ในขณะที่ นักทองเที่ยวจากภูมิภาคยุโรปลดลงเหลือรอยละ 23.19 ของจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
ซึ่งมีสาเหตุสําคัญมาจากการหดตัวของเศรษฐกิจในกลุมประเทศสหภาพยุโรป
3. ในอีก 15 ปขางหนา คาดการณวาประเทศไทยจะมีจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติ 67 ลาน
คน สําหรับแนวโนมจํานวนนักทองเที่ยวระหวางประเทศของไทยในอีก 15 ปขางหนา คาดการณวาจะ
ขยายตัวอยางตอเนื่อง ซึ่งจากขอมูลปจจุบันในป 2557 มีจํานวนนักทองเที่ยว 24.7 ลานคน จะเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็วเปน 45 ลานคน ในป 2563 และเพิ่มเปน 67 ลานคน ในป 2573 ทั้งนี้ การคาดการณ
ดังกลาวเปนไปตามแนวโนมที่ควรจะเปน และภายใตสมมติฐานวาสถานการณการทองเที่ยวไทยอยูในภาวะ
ปกติ ไมมีเหตุการณหรือวิกฤตการณใดๆ ที่สงผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยออมตออุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยวไทยในชวงเวลานับจากนี้เปนตนไป โดยกลุมตลาดหลักยังจะเปนกลุมเดิม แตนักทองเที่ยวจีนจะมี
สัดสวนเพิ่มมากขึ้นอยางไรก็ตาม โดยสภาพขอเท็จจริงแลวสถานการณเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติขนาดใหญ
โรคระบาดรายแรงและความขัดแยงทางการเมืองทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ ยังคงเปนปจจัย
หลักที่จะสงผลกระทบตอแนวโนมจํานวนนักทองเที่ยวดังกลาว

ผลการพัฒนาการทองเที่ยวไทยในระยะที่ผานมา
ประเทศไทยไดตระหนักถึงความสําคัญของการทองเที่ยวในฐานะเปนเครื่องมือสําคัญในการชวย
รักษาเสถียรภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยอาศัยขอไดเปรียบของทําเลที่ตั้งความอุดม
สมบูรณของทรัพยากรการทองเที่ยว และความหลากหลายของวัฒนธรรมซึ่งรวมถึงความเปนไทยเปนจุด
ขายสําคัญในการสงเสริมตลาดทองเที่ยวมาอยางยาวนาน และเพื่อใหประเทศไทยมีกรอบทิศทางการพัฒนา
ที่ ชั ด เจนสอดคล อ งกั บ ศั ก ยภาพและโอกาสการพั ฒ นาใหม ๆ
ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในระยะที่ ผ า นมา
คณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ จึงไดจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ พ.ศ. 25552559 ขึ้นโดยการติดตามและประเมินผลการพัฒนาในระยะครึ่งแผน รวมทั้งการประชุมเพื่อรับฟงความ
คิดเห็นจากหนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) กับการทองเที่ยว
ในสวนภูมิภาคและทองถิ่น เกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปการทองเที่ยวของประเทศไทย และการจัดทํา
แผนพัฒนาการทองเที่ยว5 เขตพัฒนาการทองเที่ยว ทําใหไดขอมูลที่มีความสอดคลองกันในการสะทอนให
เห็นถึงความสําเร็จของการพัฒนาที่ผานมา และขอจํากัด ขอดอย และปญหาสําคัญที่ตองเรงดําเนินการ
ดังนี้

2. ผลการพัฒนาที่ผานมาประสบความสําเร็จในการเพิ่มรายได แตยังมีปญหาในเรื่องของการ
กระจายรายไดและการกระจุกตัวของนักทองเที่ยว โดยในชวงป 2554-2557 พบวา รายไดจากการ
ทองเที่ยวขยายตัวในอัตราเฉลี่ยรอยละ 18.9 ตอป แตนักทองเที่ยวยังคงกระจุกตัวอยูเฉพาะในเมือง
ทองเที่ยวที่สําคัญไดแก กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ภูเก็ต กระบี่ และเชียงใหม และพบวาการเดินทาง
ทองเที่ยวของผูเยี่ยมเยือนชาวตางชาติกระจุกตัวอยูใน 20 จังหวัด ประมาณรอยละ 94.2 ของผูเยี่ยมเยือน
ชาวตางชาติทั้งหมด ในป 2556ประเทศไทยมีจํานวนผูเยี่ยมเยือนชาวตางชาติรวมทั้งสิ้น 55,387,7521
คน โดยจํานวนผูเยี่ยมเยือนชาวตางชาติที่เดินทางทองเที่ยวในประเทศไทยมีการกระจุกตัวอยูใน 20 จังหวัด
แรก จํานวน 52,182,217 คนหรือคิดเปนรอยละ 94.2 ของจํานวนผูเยี่ยมเยือนทั้งหมด อีกทั้งจังหวัดที่มี
จํานวนผูเยี่ยมเยือนชาวตางชาติมากกวา 1 ลานคน มีเพียง 9 จังหวัดเทานั้น นอกจากนี้ พบวาตลาด
นักทองเที่ยวยังคงเปนกลุมเดิมที่ตองพึ่งพารายไดจากนักทองเที่ยว 20 อันดับแรก โดยเฉพาะจีนและรัสเซีย
ซึ่งจะกอใหเกิดความเสี่ยงในการสูญเสียรายไดหากประเทศเหลานี้ตองประสบกับปญหาหรือวิกฤตการณ
ตางๆ ที่ไมเอื้อตอการเดินทางทองเที่ยว

3. การทองเที่ยวไทยยังคงมีภ าพลักษณดานลบที่ตองเรงปรั บปรับ ปรุงแกไข การประเมิ น
ภาพลักษณการทองเที่ยวของประเทศไทยในระยะที่ผานมา ยังคงมีภาพลักษณทั้งในดานบวกและดานลบ
โดยในดานบวก ไดแก การเปนแหลงทองเที่ยวที่คุมคาเงิน เปนที่ที่ใชชีวิตในวันพักผอนไดอยางเต็มที่ ความมี
น้ําใจของผูคน บรรยากาศที่สนุกสนาน มีสีสัน อัธยาศัยไมตรีของคนทองถิ่น จึงจัดวาประเทศไทยทําไดดี
มาก ในเรื่องการสรางความรูสึกและการสรางประสบการณที่ดีดวยความหลากหลายของแหลงทองเที่ยว แต
ยังมีภาพลักษณดานลบไดแก ปญหาอาชญากรรม ความปลอดภัย การหลอกลวงในรูปแบบตางๆ ปญหา
จากความเสื่อมโทรมของแหลงทองเที่ยว สถานการณดังกลาวสงผลตอภาพลักษณและความเชื่อมั่นของ
นักทองเที่ยว เปนเหตุใหนักทองเที่ยวกลุมตลาดหลักเปลี่ยนจุดหมายไปยังแหลงทองเที่ยวในภูมิภาคอื่นๆ
จึงเปนเรื่องที่จะตองมีแนวทางและหนวยงานปฏิบัติที่ชัดเจน
4. ทรัพยากรการทองเที่ยวเสื่อมโทรม ขาดการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมๆ นับเปนปญหาที่สะสม
มานานจากนโยบายการเรงสงเสริมตลาดการทองเที่ยว แตขาดการเตรียมพรอมรองรับของแหลงทองเที่ยว
โดยเฉพาะแหลงทองเที่ยวหลักๆ ของประเทศ ที่มีนักทองเที่ยวเดินทางเขามาทองเที่ยวเปนจํานวนมากใน

แตละป การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการใหบริการนักทองเที่ยวมีการขยายตัวอยางรวดเร็วในขณะที่การ
บริหารจัดการและการควบคุมกํากับดูแลของหนวยงานภาครัฐไมสามารถดําเนินการไดอยางทั่วถึงทําใหเกิด
ปญหาการบุกรุกพื้นที่ ปญหาขยะ น้ําเสีย มลพิษ ระบบนิเวศวิทยา ศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถานเสี่ยง
ตอการถูกทําลาย ซึ่งนับเปนสาเหตุสําคัญทําใหแหลงทองเที่ยวเสื่อมโทรมลง ในขณะเดียวกันการพัฒนา
แหลงทองเที่ยวใหมๆ ยังไมมีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน ทําใหจํานวนนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้นยังกระจุกตัว
อยูในแหลงทองเที่ยวเดิมๆ เชน กรุงเทพมหานคร เชียงใหม พัทยา ภูเก็ต ซึ่งสงผลกระทบตอขีด
ความสามารถในการรองรับของแหลงทองเที่ยว
5. โครงสรางพื้นฐานดานการทองเที่ยวคอนขางดีในระดับหนึ่ง แตยังมีปญหาในการเขาถึงแหลง
ทองเที่ยวและการเชื่อมโยงระหวางแหลงทองเที่ยว ประเทศไทยมีโครงสรางพื้นฐานและการคมนาคม
คอนขางดีโดยเฉพาะในเมืองทองเที่ยวที่สําคัญ มีสนามบิน 41 แหง กระจายตัวอยูทั่วประเทศ มีถนนที่มี
คุณภาพเชื่อมโยงระหวางจังหวัดตางๆ ซึ่งมีคุณภาพและมาตรฐาน แตยังการเชื่อมโยงระหวางแหลง
ทองเที่ยวและเสนทางในการเขาถึงแหลงทองเที่ยวรองยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
6. บุคลากรดานการทองเที่ยวจําเปนตองไดรับการพัฒนาเพื่อยกระดับทักษะและองคความรูให
สามารถแขงขันไดในตลาดโลก โดยภาพรวมแลวบุคลากรดานการทองเที่ยวของประเทศไทยมีความสามารถ
ในการแขงขันในระดับทองถิ่นหรือในประเทศ แตยังขาดความสามารถในการแขงขันในระดับสากลทั้งนี้เนื่อง
ดวยสาเหตุหลายประการ เชน ขอจํากัดในการรับรูขาวสารขอมูล ผูประกอบการธุรกิจบริการทองเที่ยว
ของไทยสวนใหญยังขาดการเขาถึงขอมูลและขาวสาร ขาดการประสานงานจากหนวยงานภาครัฐสวนกลาง
ในเรื่องการเปดเสรีบริการทองเที่ยว ขาดความรูและทักษะในดานการบริหารจัดการ เนื่องจากธุรกิจ
สวนมากเติบโตมาจากธุรกิจในครอบครัว ซึ่งมักขาดความรูในดานการจัดการ หรือการบริหารงานที่มีระบบ
ไมสามารถทําการตลาดเชิงรุกได ดานภาษา ดานเทคโนโลยี ผูประกอบการจํานวนมากยังขาดความรูและ
ทักษะดานเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ (ICT) โดยเฉพาะโครงสรางพื้นฐานเครือขายอินเทอรเน็ต
ขาดทรัพยากรและเงินทุน ปจจุบันแมวาภาครัฐจะมีการจัดตั้งหนวยงานเพื่อสนับสนุนผูประกอบการทั้งการ
กูยืมและค้ําประกัน แตขั้นตอนคอนขางยุงยากซับซอน ใชเวลาคอนขางนาน และมีเงื่อนไขที่คอนขางมาก
ขาดเครือขาย ปจจุบันเครือขายธุรกิจบริการทองเที่ยวขนาดกลางและเล็ก ยังมีไมมากพอที่จะสามารถ
แขงขันกับบริษัทตางชาติขนาดใหญ เปนตน
7. กฎหมายที่เกี่ยวของกับการทองทองเที่ยวยังไมสอดรับกับสถานการณในปจจุบันมีกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยวหลายฉบับที่ใชอยูในปจจุบันเปนกฎหมายฉบับเกา ลาสมัย มีความขัดแยงกัน
ระหวางกฎหมาย และมีความเกี่ยวของกับหลายหนวยงาน ซึ่งจําเปนตองไดรับการปรับปรุงแกไขให
สอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน รวมทั้งตองมีมาตรการเขมงวด กวดขัน ใหมีการบังคับใชกฎหมายอยาง
จริงจังเพื่อชวยขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวของประเทศใหบรรลุตามเปาหมาย
8. ขาดขอมูลเชิงลึกเพื่อการวิเคราะหและวางแผนพัฒนาการทองเที่ยว การพัฒนาและสงเสริม
ตลาดการทองเที่ยวไทยใหสามารถแขงขันไดในตลาดโลก จําเปนตองอาศัยขอมูลและสารสนเทศทั้งใน
ภาพรวมและภาพเชิงลึกจํานวนมาก แตปจจุบันขอมูลที่มีอยูอยางกระจัดกระจาย มาจากแหลงขอมูลที่
หลากหลาย ขาดการจัดเก็บขอมูลที่เปนระบบ ขาดการบริหารจัดการ และขาดการใชประโยชนขอมูลอยาง
เต็มที่ ดังนั้น จึงจําเปนตองพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการทองเที่ยว โดยการนําเทคโนโลยีการ
จัดเก็บออกแบบและกลั่นกรองขอมูล สรางระบบการบริหารจัดการและใชประโยชนขอมูลเพื่อชวยเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของการทองเที่ยวไทย
9. กลไกการบริหารจัดการขาดการบูรณาการ การพัฒนาการทองเที่ยวมีความเกี่ยวของกับหลาย
หนวยงาน เชื่อมโยงจากระดับชาติ สูระดับพื้นที่ และชุมชน ที่ผานมากลไกการพัฒนาการทองเที่ยวขาด

ความเชื่อมโยงระหวางกลไกในระดับตางๆ ตางคนตางทํา ทําใหเกิดความซ้ําซอนของการพัฒนา หรือขาด
เจาภาพหลักในบางเรื่อง
ปจจัยการเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบตอการทองเที่ยว
การศึกษาวิเคราะหถึงปจจัยการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่อาจจะสงผลกระทบตออุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวในอนาคต จะเปนประโยชนตอการกําหนดทิศทางการพัฒนาการทองเที่ยวในอนาคต ทั้งใน
ประเด็นการเตรียมพรอมรองรับจากภาวะความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของประเทศ
ไทยเพื่อใชประโยชนจากโอกาสใหมๆ ที่จะเกิดขึ้นจากภาวะการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไปพรอมๆ กัน โดย
สามารถสรุปกระแสการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่อาจจะกระทบตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทยไดดังนี้
1. กระแสโลกาภิวัตน (Globalization) การเชื่อมโยงของโลกไดสงผลกระทบถึงกันหมดทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการเคลื่อนยายของแรงงาน (Workforce flow)การรวมตัวกัน
ของประเทศตางๆ ในการเพิ่มอํานาจตอรอง การไหลเวียนเงินทุน การขยายขอบเขตตลาดซึ่งกระแส
โลกาภิวัตนสงผลตอการทองเที่ยวที่ผูประกอบการตองเปลี่ยนมุมมองพัฒนาตัวเอง เพื่อรับกับคูแขงคูคา
และลูกคาที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
2. สังคมสูงวัย (Aging society) หลายประเทศกาวสูสังคมสูงวัย โดยเฉพาะลูกคาหลักของไทย
คือ กลุมยุโรป อเมริกา ญี่ปุน เกาหลีใต รวมถึงประเทศไทยเองก็กําลังกาวเขาสูสังคมสูงวัยในป 2030 และ
จากการคาดการณขององคการสหประชาชาติ สัดสวนของประชากรผูสูงอายุทั่วโลกไดเพิ่มขึ้นจากรอยละ
9.2 ในป 2533เปนรอยละ 11.7 ในป 2556 มีการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยคาดการณวาผูสูงอายุจะ
เพิ่มสูงถึง รอยละ 21.1ในป 2593 ซึ่งยอมจะสงผลกระทบตอแรงงานที่อาจจะขาดแคลนในบางสาขา
โครงสรางประชากรและวัยแรงงานที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป และตลาดนักทองเที่ยวสูงอายุ
จะมีขนาดใหญขึ้น

3. สังคมเมือง (Urbanization) การเพิ่มขึ้นของเมืองใหญทั่วโลกนํามาซึ่งความเจริญและโอกาสทาง
ธุรกิจ แตก็มีผลกระทบตามมาเชนกัน ไดแก ความแออัดของชุมชน ปญหาขยะ มลพิษ คาครองชีพที่สูงขึ้น
ในมุมดานการทองเที่ยวอาจทําใหเกิดการกลืนวัฒนธรรม เชน วัฒนธรรมแฟชั่นเกาหลีใต รานอาหาร
ตางประเทศ อาจเกิดการสูญเสียความเปนทองถิ่นของชุมชน มีการใชทรัพยากรอยางสิ้นเปลือง นอกจากนี้
ยั ง เกิ ด การกระจุ ก ตั ว ของคนในชุ ม ชนเมื อ งทํ า ให ห ลายเมื อ งที่ บ ริ ห ารจั ด การไม ดี ไ ม ส ามารถรองรั บ
นักทองเที่ยวไดทั้งที่มีโอกาส และเสนหของเมืองจะสูญเสียไปจากสิ่งกอสรางที่คลายกันของเมืองใหญ
4. ชีวิตดิจิตอล (Digital lifestyle) มีผลใหนักทองเที่ยวเดินทางดวยตนเองเพิ่มขึ้นความนิยมตอ
โทรศัพท Smart phone ที่ไมเพียงแตเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร แตยังสามารถใชบริการขอมูล
(Data) ในระบบอินเตอรเน็ตไดอยางสะดวกและรวดเร็ว สงผลใหนักทองเที่ยวไมเพียงแตสามารถคนหา
ขอมูลดานการเดินทาง ที่พัก แหลงทองเที่ยว แตยังสามารถทําการจองไดโดยทันที (Real time) ซึ่งปจจุบัน
ผูประกอบการดานการทองเที่ยวตางใหความสําคัญกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-commerce) เปนอยาง
มากตั้งแตการใหบริการดานขอมูล การจอง และการซื้อขาย ซึ่งทําใหนักทองเที่ยวสามารถเตรียมตัวและ
เดินทางดวยตนเองไดงายกวาเดิมมาก
5. ความปลอดภัยในการทองเที่ยว นักทองเที่ยวใหความสําคัญกับความปลอดภัยในการทองเที่ยว
มากขึ้น ประกอบกับการสื่อสารที่สะดวกรวดเร็วมีสวนในการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยว โดยเฉพาะพื้นที่ที่
ไดรับผลกระทบจากวิกฤตที่เกี่ยวของกับโรคระบาด การกอการราย การชุมนุมประทวง และภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติดังจะเห็นไดจากวิกฤตทางการเมืองในประเทศไทย สงผลใหนักทองเที่ยวลดลงอยางมีนัยสําคัญ
หรือผลของการระบาดของโรค SARS และไขหวัดนก สงผลกระทบตอการทองเที่ยวทั่วโลก
6. สายการบินตนทุนต่ําสงผลตอพฤติกรรมของนักทองเที่ยว การใหเปดบริการสายการบินตนทุน
ต่ํา (Low Cost Airline) และการแขงขันที่สูงในธุรกิจการบิน สงผลใหคาโดยสารมีราคาถูกลงกวาเดิมมาก
โดยเฉพาะบัตรโดยสารราคาพิเศษสําหรับการเดินทางนอกฤดูกาลทองเที่ยว (Low season) นอกจากจะ
สงผลกระตุนใหมีการเดินทางเพิ่มขึ้น เพิ่มการกระจายตัวของการเดินทางนอกฤดูกาลทองเที่ยว ยังสงผลให
นักทองเที่ยวตัดสินใจกอนการเดินทาง (Last minute) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ จากการศึกษาของ Airline profiler
พบวา ในป ค.ศ. 2013 รอยละ 23 ของผูโดยสารเครื่องบินทั่วโลก เดินทางดวยสายการบินตนทุนต่ําและ
สายการบินตนทุนต่ํามีอัตราที่นั่งที่ขายไดโดยเฉลี่ยสูงกวาสายการบินมาตรฐาน แตโดยภาพรวมผูโดยสารมี
ความพึงพอใจในบริการที่ไดรับจากสายการบินมาตรฐาน (Full service airlines) มากกวาที่ไดรับในสาย
การบินตนทุนต่ํา สะทอนใหเห็นวามากกวา 1 ใน 5 ของผูโดยสารเครื่องบิน ใหความสําคัญตอราคา
มากกวาความสะดวกสบายและสายการบินตนทุนต่ํามีแนวโนมไดรับความนิยมเพิ่มขึ้น
7. การอนุ รั กษ ธ รรมชาติ และสิ่งแวดลอม (Environment) ผลกระทบจากการทําลาย
สภาพแวดลอม การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ทําใหโลกไดรับผลกระทบและเปนตนเหตุของภัยพิบัติที่
เพิ่มมากขึ้ น หลายประเทศไดใหความสําคัญดานสิ่งแวดล อมอยางจริงจังและนํามาสูภาคปฏิบั ติ มี
สนธิสัญญาดานสิ่งแวดลอมเกิด ขึ้นอยางตอเนื่องและแนวทางปฏิบั ติจากทุกภาคสวนอยางเปนรู ปธรรม
นักทองเที่ยวเริ่มใหความสําคัญกับการทองเที่ยวแบบมีความรับผิดชอบ ทั้งนี้ เรื่องของสิ่งแวดลอมกลายเปน
ป จ จั ย ที่ ห ลายประเทศแสดงจุ ดยื น และหาแนวทางความรว มมือและจัดทําเปน แผนระดับ ชาติ และ
อุตสาหกรรมทองเที่ยวใชเรื่องของการอนุรักษสิ่งแวดลอมเปนจุดแข็งในการสงเสริมการทองเที่ยวแบบยั่งยืน

8. การเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economics Community: AEC)
ภูมิภาคอาเซียนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยของนักทองเที่ยวสูงที่สุด
ในโลกนับตั้งแตป พ.ศ. 2548-2556 คือ รอยละ 8.5 โดยมีการคาดการณวาภายหลังการเปดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนจะทําใหมีนักทองเที่ยวเดินทางเขาประเทศไทยเพิ่มขึ้น แนวโนมการเติบโตของภูมิภาค
อาเซียนจะกลายเปนองคกรทางภูมิรัฐศาสตรที่มีความสําคัญและทั่วโลกตางจับตามอง จึงเปนความทาทาย
ของอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยที่จะใชประโยชนจากตลาดที่ใหญขึ้นในความรวมมือในระดับภูมิภาค สําหรับ
การทองเที่ยวในประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบสัดสวนจํานวนนักทองเที่ยวจากประเทศกลุมอาเซียนกับ
ปริมาณนักทองเที่ยวตางชาติที่เขามาทองเที่ยวในประเทศไทย ปริมาณนักทองเที่ยวในประเทศในกลุม
อาเซียนมีแนวโนมเติบโตสูงขึ้น ซึ่งประเทศไทยไดรับผลประโยชนจากการเปนศูนยกลางในภูมิภาคอาเซียน
ดังนั้น เมื่อเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการเปดเสรีภาคทางการทองเที่ยว จะเปนปจจัยสนับสนุนให
ประเทศไทยสามารถสรางรายไดจากการทองเที่ยวไดเพิ่มมากขึ้น
9. การทองเที่ยวในความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) นักทองเที่ยวมีแนวโนม
สนใจการทองเที่ยวในความสนใจพิเศษมากขึ้น เชน การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ การทองเที่ยวเชิงผจญภัย การ
ทองเที่ยวเชิงศาสนา การทองเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ (MICE) และการทองเที่ยวเชิงกีฬา
(Sports Tourism)เปนตน รูปแบบการทองเที่ยวดังกลาวมีแนวโนมขยายตัว เนื่องจากนักทองเที่ยวมี
แนวโนมตองการที่จะเรียนรูและไดรับประสบการณที่แตกตางในการทองเที่ยวแตละครั้ง ตองการสัมผัส
ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ กิจกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งประเทศไทยมีความพรอมของทรัพยากรพื้นฐาน
สําหรับการทองเที่ยวในความสนใจพิเศษดังกลาว

ทิศทางการขับเคลื่อนการทองเที่ยวไทย
ทิศทางการขับเคลื่อนการทองเที่ยวไทยในอนาคต ตองพัฒนาไปสูความมั่นคง (Stability)
ความมั่งคั่ง (Prosperity) และความยั่งยืน (Sustainability) โดยความมั่นคงคือ ความสามารถขับเคลื่อน
การทองเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพแมในภาวะวิกฤตตางๆ ทั้งจากภายในประเทศและตางประเทศ ความ
มั่งคั่งคือ การทองเที่ยวสามารถสรางรายไดและสรางความความมั่นคงทางเศรษฐกิจใหแกประเทศ และ
ความยั่งยืนคือ การพัฒนาที่สนองความตองการของนักทองเที่ยวโดยไมสงผลกระทบตอสังคม สิ่งแวดลอม
และชุมชนดังนั้น เพื่อใหเกิดการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน ทิศทางการขับเคลื่อนการทองเที่ยวไทย
ตองสามารถตอบสนองตอแนวโนมการทองเที่ยวในตลาดโลกได โดยมีสวนแบงทางการตลาดเพิ่มขึ้นสามารถ
สรางความสมดุลของการทองเที่ยวจากการเพิ่มรายได เพิ่มคาใชจาย เพิ่มจํานวนวันพักของนักทองเที่ยว
และมีการกระจายตัวของนักทองเที่ยวไปยังแหลงทองเที่ยวตามภูมิภาคตางๆ เพื่อใหเกิดการกระจายรายได
ไปยังชุมชนและทองถิ่นอยางทั่วถึง รวมทั้งไดดําเนินการแกไขปญหาเรงดวนที่เปนอุปสรรคสําคัญตอการ
พั ฒ นาการท อ งเที่ ย ว เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพและสร า งข อ ได เ ปรี ย บในการแข ง ขั น ให กั บ บุ ค ลากรและ
ผูประกอบการไทย ดังนั้น กรอบแนวคิดในการพัฒนาในระยะตอไป จึงควรใหความสําคัญกับคุณภาพของ
การทองเที่ยว เพื่อจะพัฒนาใหประเทศไทยเปนประเทศจุดหมายปลายทางเพื่อการเดินทางมาพักผอนที่มี
คุณภาพ (Quality Leisure Destination) โดยมีประเด็นสําคัญในการพัฒนา 6 ประเด็น ดังนี้

1. เพิ่มความพึงพอใจใหกับนักทองเที่ยวและผูเกี่ยวของในอุตสาหกรรมทองเที่ยว (HigherTourist
& Stakeholder Satisfaction) โดยการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและการบริการทองเที่ยวใหมีคุณภาพ
มาตรฐาน และมีภูมิทัศนที่สวยงาม มีความปลอดภัย ความสะอาด พัฒนาบุคลากร ผูประกอบการดานการ
ทองเที่ยวใหมีใจพรอมใหบริการ และการเขาถึงแหลงทองเที่ยวที่มีความสะดวก โดยมีการพัฒนาระบบ
โครงสรางพื้นฐานเพื่อการคมนาคมที่ไดมาตรฐานอยางทั่วถึง ครอบคลุมเสนทางหลักและเสนทางรองที่จะ
เขาสูแหลงทองเที่ยว
2. การอนุรักษสิ่งแวดลอม (Environment Protection) โดยการคํานึงถึงขีดความสามารถในการ
รองรับ และมีการฟนฟูแหลงทองเที่ยวอยางสม่ําเสมอ
3. การกระจายชวงเวลาการทองเที่ยว (Seasonality Expansion) เพื่อเปนการสรางรายไดและ
กระจายรายไดสูแหลงทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
4. กระจายแหลงทองเที่ยวการจางงานสูงขึ้น (Income Distribution) เพื่อเปนการเพิ่มทางเลือก
ใหกับนักทองเที่ยวในการทองเที่ยว และเปนการเสริมสรางการจางงานในทองถิ่น เปนการกระจายรายได
สูทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น
5. เพิ่มคาใชจายตอหัวการเพิ่มมูลคาสินคาการทองเที่ยว (Higher Revenue)
6. การเติบโตอยางยั่งยืนของจํานวนนักทองเที่ยว อยางสมดุลกับขีดความสามารถในการรองรับ
(Sustainable Growth)
การศึกษาวิเคราะหประเด็นตางๆ ในขางตน อาจจะพอกลาวสรุปในเบื้องตนไดวาตลาดทองเที่ยว
ไทยในระยะ 5-10 ปขางหนา ยังมีอนาคตที่ดีอยางแนนอน เนื่องจากแนวโนมการเดินทางของนักทองเที่ยว
ทั่วโลกขยายตัวอยางตอเนื่องในอัตราเฉลี่ยรอยละ 4-5 ตอป โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียแปซิฟก จะ
กลายเปนตลาดหลักและมีบทบาทตอการกําหนดทิศทางการทองเที่ยวในตลาดโลก โดยมีประเทศจีนและ

อาเซียนเปนศูนยกลางการสงออกนักทองเที่ยวและแหลงรองรับนักทองเที่ยวจากทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยใน
ฐานะเปนแหลงทองเที่ยวที่เปนที่รูจักและนิยมแพรหลายในตลาดโลกอยูแลว รวมทั้งยังเปนผูนําดานการ
ทองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน จึงสามารถใชศักยภาพและโอกาสดังกลาวดึงนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวใน
ประเทศไดอีกเปนจํานวนมาก อยางไรก็ตาม การที่จะกําหนดบทบาทหรือทิศทางการพัฒนาการทองเที่ยว
ไทยในระยะตอไป จําเปนตองมีการพิจารณาทบทวนอยางรอบคอบและเหมาะสม บนพื้นฐานของศักยภาพ
ความพรอมของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวทั้งระบบ ความเรงดวนของปญหา ความจําเปนตองพัฒนา
คํานึงถึงคุณภาพ ความสมดุล และความยั่งยืนของการพัฒนา และสอดคลองกับความตองการของทุกฝายที่
เกี่ยวของทั้งนี้ เพื่อใหเปนแผนยุทธศาสตรที่เกิดจากกระบวนการมีสวนรวมของทุกฝาย และสุดทายเพื่อให
เกิดกระบวนการขับเคลื่อนอยางบูรณาการเพื่อรวมผลักดันไปสูวิสัยทัศนและเปาหมายรวมกัน
จังหวัดสุพรรณบุรีใหความสําคัญกับการฟนฟูแหลงทองเที่ยว ปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก และ
มาตรฐานการใหบริการในการสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เนื่องจากเปนธุรกิจบริการที่ไดรับประโยชน
จากการเปดเสรีภาคบริการ และไดรับการยอมรับทั้งในเรื่องคุณภาพ และราคาที่ไมสูงจนเกินไป
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี
จะทํ าใหจังหวัดมีโ อกาสในการปรับ กระบวนการผลิต สิน คาใหส อดคลองกั บความตองการของผูบริ โภค
ที่หลากหลาย ทั้งดานคุณภาพ มาตรฐาน และราคา การเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น จะสรางคุณคาเพิ่มใหกับสินคา สนับสนุนการสรางนวัตกรรม และผลักดันใหเกิดการใชประโยชนใน
เชิงพาณิชย

สวนที่ 3
การวิเคราะหปจจัยแวดลอมทองเที่ยวในตําบลหนองสะเดา
และประเด็นสําคัญตอการพัฒนาการทองเที่ยวตําบลหนองสะเดา
สถานการณและปจจัยแวดลอมดานการทองเที่ยวมีสวนสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพดานการ
ทองเทีย่ วในตําบลหนองสะเดา วิเคราะหปจจัยแวดลอมการทองเที่ยวตําบลหนองสะเดาสามารถสรุปปจจัย
ที่เปนจุดแข็งจุดออนโอกาสและอุปสรรคและวิเคราะหประเด็นสําคัญตอการพัฒนาการทองเที่ยว ดังนี้
3.1 การวิเคราะหปจจัยแวดลอม
3.1.1จุดแข็ง (Strength-S)
1) นโยบายของผูบริหารใหความสําคัญกับการทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรคดานการ
ทองเที่ยวโดยกําหนดไวในแผนพัฒนาสี่ป อบต.หนองสะเดา (พ.ศ.2558-2560)
2) ทําเลที่ตั้งทางภูมิศาสตรเหมาะแกการเปนจุดศูนยกลางเชื่อมโยงคมนาคม การทองเที่ยว
เปนแหลงทองเที่ยวที่ดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยว
3) มีการรวมกลุมโดยมีโครงสรางกลุมในลักษณะเครือขายหลายกลุม เชน กลุมผูสูงอายุ
ทําผลิตภัณฑพวงหรีด สานตระกรา และอื่นๆ
4) ประชากรสวนใหญมีความสามัคคีในการจัดกิจกรรมประเพณีดานประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น
ในวัยสูงอายุ
5) มีพื้นที่เหมาะสมกับการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และศาสนสถานที่ใหดํารงสืบไป
3.1.2 จุดออน (Weaknesses-W)
1) การรวมกลุมองคกรอาชีพในพื้นที่ ขาดความเขมแข็ง บุคคลผูสนใจมีแตผูสูงอายุ
3) ประชาชนขาดความสนใจในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ ของ อบต.
3.1.3 โอกาส (Opportunity-O)
1) รัฐบาลใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจสูทองถิ่น ใหจัดทําสถานที่ทองเที่ยวสําหรับ
ชุมชน ตําบล เพื่อสรางเศรษฐกิจ
2) มีเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม การสื่อสารไรขอบเขต มีอินเตอรเน็ตและสัญญาณ Wifi
ใชฟรีสําหรับการสืบคนขอมูล ในเขตพื้นที่
3) ระดับการศึกษาของประชาชนสูงขึ้น
4) ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต. สอดคลองกับยุทธศาสตรของอําเภอและจังหวัด
3.1.4 อุปสรรค (Threat-T)
1) คาครองชีพสูงขึ้นอยางรวดเร็ว
2) ประชาชนมีทั้งสังคมเมืองและสังคมดั้งเดิม การบริหารจัดการจึงแตกตางกันออกไป
ประชาชนกระจายอยูเปนกลุมเล็ก ๆ ตามหมูบานตาง ๆ ที่เกิดใหม จึงยากลําบากใน
การรวมกลุม
3) ประชาชนไมสนใจเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานดานตาง ๆ ของ อบต.เพราะสนใจ
แตการทํามาหากินของตน

3.2 ประเด็นสําคัญตอการพัฒนาการทองเที่ยวตําบลหนองสะเดา

จากการวิเคราะหสถานการณการทองเที่ยวประเทศไทย และระดับภาคกลาง จังหวัดสุพรรณบุรี
เปนจังหวัดที่นักทองเที่ยวในประเทศเลือกมาเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี เพราะมีสถานที่ทองเที่ยวหลายแหง
เปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ดังนั้นอบต.หนองสะเดาจําเปนตองดําเนินการพัฒนา ดังนี้
3.2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก
โดยมุ งเน นการพัฒนาและปรับ ปรุงระบบโลจิส ติกส และสิ่ งอํานวยความสะดวกเพื่อการ
ทองเที่ยว การสรางโครงสรางพื้นฐาน ระบบเชื่อมโยงการเดินทางทองเที่ยวกับประเทศเพื่อนบานและใน
ภูมิภาค เพื่อเตรียมความพรอมประเทศใหมีศักยภาพในการรองรับนักทองเที่ยว รวมทั้งใหเอื้ออํานวยความ
สะดวกแกคนทุกกลุม
3.2.2 พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวใหเกิดความยั่งยืน
โดยมุงเนนการฟนฟูแหลงทองเที่ยวเสื่อมโทรมใหมีความสมบูรณดังเดิมการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวใหเกิดความยั่งยืน การพัฒนาการทองเที่ยวในลักษณะของกลุมการทองเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงระหวาง
แหลงทองเที่ยวหลักและแหลงทองเที่ยวรองและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของแหลงทองเที่ยวใหมี
มาตรฐานระดับสากล และสอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการพัฒนาแหลงทองเที่ยว เพื่อใหแหลงทองเที่ยวไดรับการพัฒนาอยาง
เปนระบบและสามารถสรางมูลคาเพิ่มดานการทองเที่ยวได
3.2.3 การพัฒนาสินคาบริการและปจจัยสนับสนุนการทองเที่ยว
โดยมุงเนนการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคนวัตกรรมและมูลคาเพิ่มดานการทองเที่ยวการ
ปองกั น และรั กษาความปลอดภั ยใหนั กทองเที่ย วการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการ
ทองเที่ยวใหมีขีดความสามารถในการแขงขันเพื่อสรางโอกาสและแรงจูงใจ เพื่อพัฒนาการคาการลงทุนดาน
การทองเที่ยวใหสามารถตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวได

สวนที่ 4
ยุทธศาสตรพัฒนาการทองเที่ยวตําบลหนองสะเดา

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิสัยทัศนจังหวัดสุพรรณบุรี
“สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ใหเปนแหลงทองเที่ยวชั้นนํา”
ยุทธศาสตรการพัฒนา ประกอบดวย 7 ยุทธศาสตร ดังนี้
1. ยุทธศาสตรพัฒนาระบบการปองกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิใหมีประสิทธิภาพ
1) พัฒนาประสิทธิภาพระบบการปองกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
2) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนตอกิจกรรมการพัฒนาสังคม
2. เสริมสรางระบบชุมชน และสถาบันครอบครัวใหเขมแข็ง โดยนอมนําเศรษฐกิจพอเพียง เปน
หลักในการดํารงชีวิตเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความสุข สูสังคมแหงการเรียนรู
1) สงเสริมระบบสวัสดิการชุมชนใหครอบคลุมทุกชุมชน
2) สงเสริมใหครอบครัวอบอุน โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3) สงเสริมกิจกรรมการมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชน
4) สงเสริมชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรูเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมดวยกระบวนการมีสวนรวมใหเกิดความ
สมดุลในระบบนิเวศนและการใชประโยชน
1) สงเสริมและพัฒนากระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการรวมบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2) เรงรัดการฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3) เรงรัดการพัฒนาระบบเตือนภัย ปองกัน และฟนฟูและบําบัดภัยพิบัติจากธรรมชาติและ
สถานประกอบการอยางมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาระบบเมือง ระบบ Logistic โครงสรางพื้นฐานและแหลงน้ํา เพื่อรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
1) การสงเสริมและใหใชประโยชนจากระบบผังเมือง
2) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ โดยเนนประโยชนของประชาชนและกระตุน
เศรษฐกิจ
3) พัฒนาและปรับปรุงแหลงน้ําตนทุนเพื่อการเกษตร และอุปโภค-บริโภค ตลอดจนการ
ปองกัน
และบรรเทาปญหาน้ําทวม น้ําแลง
5. เสริมสรางความเขมแข็งดานการผลิตและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใหได
มาตรฐานเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
1) สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สถานประกอบการไดรับการรับรองมาตรฐานระดับสากล
เทียบกับเปาหมาย
2) วางระบบการบริหารจัดการแรงงานตางดาว
3) สงเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน (ECO CITY)
4) พัฒนา SMEs โดยวิทยากรสมัยใหม ใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน
5) สรางความสัมพันธอันดีระหวางประชาชนกับภาคอุตสาหกรรมในการรวมพัฒนากองทุนใน
การเยียวยาผลกระทบที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรม
6. ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยว กิจกรรมการทองเที่ยวสินคาและบริการดานการทองเที่ยว
ให
มีความหลากหลายไดมาตรฐานสากล และเปนที่ประทับใจของนักทองเที่ยวระดับนานาชาติ
1) สงเสริมระบบการทองเที่ยว โดยเนนการพัฒนาและแหลงทองเที่ยวใหมีความปลอดภัยและ

ฟนฟูทรัพยากรเพื่อการทองเที่ยวใหมีความสมบูรณ
2) พัฒนาคุณภาพดานการทองเที่ยว
3) พัฒนาบุคลากร/สถานประกอบการ ใหสามารถรองรับนักทองเที่ยวกลุมใหม ๆ ได
7. พัฒนากระบวนการผลิตสินคาเกษตรสูระบบการผลิตคุณภาพสูงและพัฒนาเกษตรกรและ
สถาบันการเกษตรใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน
1) พัฒนาระบบการสงเสริมและปรับเปลี่ยนสูระบบเกษตรคุณภาพและมูลคาสูง
2) พัฒนาเกษตรกร/กลุมเกษตรกร ใหมีความเขมแข็งโดยเนนรายปญหา
นโยบายดานการทองเที่ยว
การพัฒนาการทองเที่ยว
(๑) สงเสริมการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่สนับสนุนการทองเที่ยวและเรงรัดการปรับปรุง
มาตรฐานในเรื่องสิ่งอํานวยความสะดวกความปลอดภัย และสุขอนามัย โดยคํานึง การเขาถึงแหลง
ทองเที่ยวของผูพิการและผูสูงอายุ
(๒) พัฒนา บูรณะ และฟนฟูแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม
เดิมที่มีอยูแลว สงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมในเชิงกลุมพื้นที่ที่มีศักยภาพสามารถเชื่อมโยง
ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน
(๓) ยกระดับและรักษามาตรฐานบริการดานการทองเที่ยว
(๔) สงเสริม สนับสนุนตลาดนักทองเที่ยวคุณภาพ ทั้งจากตางประเทศและในประเทศ
(๕) สงเสริมกิจกรรมและรูปแบบการทองเที่ยวเพื่อสรางคุณคา และมูลคาเพิ่มทางการ
ทองเที่ยว
(๖) ผลักดันความรวมมือของหนวยงานตางๆ เพื่อใหบริการนักทองเที่ยวอยางมีคุณภาพ
(๗) พัฒ นาดา นการตลาดและประชาสัมพัน ธสงเสริมบทบาทขององคกรปกครองสว น
ทองถิ่นและภาคเอกชนใหเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย กลยุทธดานการตลาด และการ
ประชาสัมพันธเพื่อยกระดับแหลงทองเที่ยวของไทยใหเปนที่รูจักทั่วโลก
เปาหมายการทองเที่ยวของอบต.หนองสะเดา
- รวมกันฝนเพื่อปกธงวาเปาหมายที่เราตองการ ตองการเห็นการทองเที่ยวของเราเปนเชนไร
มีนักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมชมแหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติ
- อยากใหตําบลหนองสะเดาเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติอยางเต็มรูปแบบ
- อยากใหนักทองเที่ยวประทับใจในสินคาและบริการของคนในชุมชน
- อยากใหมีนักทองเที่ยวเขามาทุกวัน การคาขายจะไดคาขายไดทุกวัน สินคาที่ผลิตก็สามารถ
จําหนายได
- อยากใหคนในชุมชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษแหลงทองเที่ยว ชวยกันดูแลรักษา
- อยากเห็นคนทั้งประเทศรูจัก และจัดใหแหลงทองเที่ยวเปนหนึ่งในแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของ
มิติดานสิ่งแวดลอม
- อยากใหประชาชนในชุมชนเอื้อเฟอกันเหมือนในอดีต
มิติในดานเศรษฐกิจ
- คนในทองถิ่นมีงานทํา เศรษฐกิจในชุมชนดี
- ไมมีปญหาทางสังคม คนในชุมชนมีความสุข
- ชุมชนมีชื่อเสียงเปนที่รูจักกันทั่ว

สวนที่ 5
บัญชีโครงการพัฒนา

อบต.หนองสะเดา ไดกําหนดรายละเอียดโครงการพัฒนาตาง ๆ ตามยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและสังคมมีโครงการแนวทางการพัฒนาดานการทองเที่ยว รวมถึงกิจกรรมที่สอดคลองถึงการ
พัฒนาดานแหลงทองเที่ยว เพื่อใหเกิดความพึงพอใจกับนักทองเที่ยวอยางมีมาตรฐานสากล
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและการปกครอง
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม สาธารณสุข การศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

สารบัญ
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2559-2562
สวนที่ 1 บททั่วไป
1.1 วิสัยทัศน
1.2 พันธกิจ
1.3 เปาหมายหลัก
สวนที่ 2 สถานภาพและสภาพแวดลอมของอบต.หนองสะเดา
1.1 ขอมูลทั่วไป
1.2 โครงสรางองคกรและการบริหารงาน
1.3 สถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 สภาพแวดลอมภายใน (จุดแข็ง,จุดออน)
1.5 สภาพแวดลอมภายนอก (โอกาส,ภัยคุกคาม)
สวนที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนกลยุทธ
3.1 ยุทธศาสตรการพัฒนา
สวนที่ 4 การบริหารจัดการและการติดตามและประเมินผล
4.1 โครงการ
4.2 แผนงาน/กิจกรรม

สวนที่ 5 การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล

หนา

5.1 การบริหารจัดการ
5.2 การติดตามและประเมินผล
สวนที่ 6 ตัวชี้วัด

1

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

เนื่องจากการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา เปนสวนสําคัญในการดําเนินการ
พัฒนาการบริหารสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ ดังนั้นอบต.หนองสะเดาจึงไดมีการติดตามและประเมินผล
การพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 ดังนี้
1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานและเสนอความคิดเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถิ่น เสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนใหประชาชนไดรับทราบ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
การติดตามและประเมินผล
ระบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นนั้น อบต.หนองสะเดา จะใชระบบติดตามและ
ประเมินผลของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย
แบบที่ 1 แบบชวยกํากับการจัดทํายุทธศาสตรของทองถิ่นโดยตนเอง เปนแบบประเมินตนเองใน
การจัดทําแผนยุทธศาสตรของเทศบาล โดยจะทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่เทศบาลได
ประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว เปนแบบทบทวนวาการจัดทําแผนไดใชกระบวนการครบทุกขั้นตอนหรือไม
อยางไร
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานของเทศบาล เปนรายไตรมาส 3 เดือน โดยเริ่มตั้งแตเดือน
ตุลาคม ซึ่งเปนเดือนแรกของปงบประมาณ เปนเครื่องมือที่ใชในการติดตามความกาวหนาในการดําเนินงาน
ของเทศบาลตามแผนยุทธศาสตรที่กําหนด โดยมีประเด็นในการติดตาม 2 ประเด็น คือ
(1) การติดตามผลการดําเนินงาน และการเบิกจายงบประมาณตามแผนการดําเนินงาน
(2) ผลการดําเนินงาน และการเบิกจายงบประมาณตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุน ซึ่ง
นอกจากจะทํ า ให ท ราบถึงสถานการณในการดํ าเนิ น งานแล ว ยั งสามารถใช เป น
“สั ญ ญาณเตื อ นภั ย ล ว งหน า” ว า แผนยุ ท ธศาสตร ท่ี กํ าหนด สามารถเป น ไปตาม
เปาหมายที่กําหนดหรือไม
แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดําเนินงานของอบต.หนองสะเดา เปนแบบประเมินความพึงพอใจ
ตอผลการดําเนินงานของอบต.หนองสะเดาในภาพรวม เปนการติดตามผลชวงสุดทายหรืออาจถูกเรียกวา
การประเมินแผนยุทธศาสตร โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินผล ไดแก แบบประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนยุ ทธศาสตร โดยเนื้ อหาที่ สํ า คั ญ ในการประเมิน ไดแก ความพึงพอใจของผูที่เกี่ย วของ ตอผลการ
ดําเนินงานของเทศบาล ตําบลหนองสะเดา ในภาพรวม ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของตอการดําเนินงาน
ในแผนยุทธศาสตร
หวงเวลา...

หวงเวลา และวิธีการในการติดตามประเมินผล

2

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.หนองสะเดา ไดกําหนดหวงเวลาในการ
ติดตามผลการดําเนินงานของเทศบาล (แบบที่ 2) ไดตรวจติดตามในคราวเดียวกัน และกําหนดใหทําการ
ประเมิ น ผล (แบบที่ 3) อย า งน อยป ล ะ 1 ครั้ ง โดยการจัดทํา แบบสอบถามความพึงพอใจตอผลการ
ดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม ทอดแบบสอบถามไปยังกลุมเปาหมาย จํานวน 500 ชุด ใหกับกลุม
ประชาชน ไดแบบสอบถามกลับคืน จํานวน 410 ชุด ผลการประเมินความ พึงพอใจของประชาชนสรุปได
วา พอใจมาก คิดเปนรอยละ29.78 พอใจ คิดเปนรอยละ 65.40 และไมพอใจ คิดเปนรอยละ 4.82 ซึ่ง
อยูในสัดสวนที่ต่ํา ถือไดวาประชาชนในเขตพื้นที่อบต.หนองสะเดา พอใจตอการดําเนินงานในภาพรวมของ
เทศบาล ในระดับปานกลาง
ดังนั้นจึงนําผลที่ไดรายงานและเสนอความคิดเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตอผูบริหารทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนใหประชาชนไดรับทราบ
สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) ของอบต.หนองสะเดา ประกอบดวยยุทธศาสตรการพัฒนา
7 ดาน ไดแก การพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การ
พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี การพัฒนาดานการศึกษากีฬา
ศาสนาและวัฒนธรรม การพัฒนาดานสาธารณสุข การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ถึ งแม ว า ยุ ทธศาสตร แต ล ะด า นจะมี ห ลั กการและวิธีการ ในการดํ าเนิน งานที่แตกตา งกัน แต เปาหมาย
เหมือนกัน คือ เพื่อประโยชนสุขของประชาชนในทองถิ่น
และผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) ของปงบประมาณ
2558 ตั้งแตเดือนตุลาคม 2557 - กันยายน 2558 พบวา
1. การพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม มีการนําแผนงาน / โครงการไปปฏิบัติทั้งสิ้น 14
โครงการ จากจํานวนโครงการทั้งสิ้น 17 โครงการ คิดเปนรอยละ 82.35 และมีการใชจายงบประมาณเพื่อ
ดําเนินการทั้งสิ้น 16,006,405.00 บาท (คิดเปนรอยละ 86.22 ของเงินงบประมาณป พ.ศ.2558) มี
การดําเนินการโครงการตาง ๆ หลายแนวทาง เชน การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการใน
ชุมชน การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี การเพิ่มศักยภาพใหกับคณะกรรมการชุมชนและผูนํา
ชุมชน คายครอบครัวสัมพันธ การจางนักเรียน/นักศึกษาทํางานปดภาคเรียนเพื่อปองกันและแกไขปญหา
สังคม สิ่งเหลานี้สงผลใหประชาชนในเขตพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งรางกายและจิตใจ ประชาชนทุกระดับ
ในเขตพื้นที่ไดรับการดูแลใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางปกติสุข
2. การพัฒนา…
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2. การพัฒนาดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีการนําแผน / โครงการไป
ปฏิบัติทั้งสิ้น 8 โครงการ จากจํานวนโครงการทั้งสิ้น 9 โครงการ คิดเปนรอยละ 80.00 และมีการใชจาย
งบประมาณเพื่อดําเนินการทั้งสิ้น 537,332.00 บาท (คิดเปนรอยละ 63.97 ของเงินงบประมาณป พ.ศ.
2558) มีการดําเนินการโครงการตาง ๆ เชน โครงการออกตรวจและเฝาระวังสาธารณภัย โครงการอบรม
ปองกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน โครงการติดตั้งถังดับเพลิง โครงการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยบนทองถนน โครงการสรางความปรองดองสมานฉันท โครงการปกปอง
สถาบันสําคัญของชาติ การดําเนินโครงการเหลานี้เพื่อเฝาระวังและปองปรามภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับ
ประชาชนในเขตพื้นที่ใหปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ลดปญหาอาชญากรรมในเขตพื้นที่สงผลใหมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีทั้งรางกายและจิตใจ ประชาชนทุกระดับในเขตพื้นที่ไดรับการดูแลใหมีความปลอดภัยในทรัพยสิน
และรางกาย
3. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน มีการนําแผน / โครงการไปปฏิบัติทั้งสิ้น 16
โครงการ จากจํานวนโครงการทั้งสิ้น 38 โครงการ คิดเปนรอยละ 42.10 และมีการใชจายงบประมาณเพื่อ
ดําเนินการทั้งสิ้น 34,336,000.00 บาท (คิดเปนรอยละ 95.17 ของเงินงบประมาณป พ.ศ.2558) มี
การดํ า เนิ น การโครงการต า ง ๆ หลายแนวทาง เช น การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง โครงสร า งพื้ น ฐานระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ การพัฒนาเสนทางคมนาคม ปองกันและลดอุบัติเหตุบนทองถนน และการ
จัดการผังเมืองและปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอื่น ซึ่งการดําเนินโครงการตาง ๆ ที่ผานมาไมวาจะเปนการ
พัฒนาปรับปรุงระบบโครงสรางพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เชน โครงการปรับปรุงซอมแซม
ถนนแอสฟลทติกคอนกรีตพรอมปรับปรุงฝาบอ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงทาง
เท า โดยปรั บ ปรุ ง ซ อมแซมถนน ทางเท า ในเขตพื้น ที่ให ส ามารถใชง านไดเต็ มประสิท ธิภ าพลดปญหา
การจราจร โครงการติดตั้งไฟกระพริบ /ปายสัญญาณไฟจราจร/กระจกโคงทางแยกภายในเขตพื้นที่ โดย
ดําเนินการปรับปรุงซอมแซมสวนที่ชํารุดในจุดที่เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุไดงายลดปญหาการจราจรติดขัด
ในชวงระยะเวลาเรงดวน เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและคลองตัวในการใชเสนทาง สิ่งเหลานี้สงผลให
ประชาชนในเขตพื้นที่มีเสนทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัยในการใชชีวิตประจําวันมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้ง
รางกายและจิตใจ ประชาชนทุกระดับในพื้นที่และนอกพื้นที่ใชเสนทางคมนาคมอยางสะดวกปลอดภัย
4. การพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี มีการนําแผน / โครงการไปปฏิบัติ
ทั้งสิ้น 24 โครงการ จากจํานวนโครงการทั้งสิ้น 30 โครงการ คิดเปนรอยละ 80.00 และมีการใชจาย
งบประมาณเพื่อดําเนินการทั้งสิ้น 14,201,230.19 บาท (คิดเปนรอยละ 95085 ของเงินงบประมาณป
พ.ศ.2558) มีการดําเนินการโครงการตาง ๆ หลายแนวทาง เชน แนวทางการสงเสริมและสรางเครือขาย
ประชาธิปไตย ไดแก โครงการสรางความปรองดองสมานฉันท แนวทางการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชในการ
ปฏิบัติงาน การจัดหาครุภัณฑตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกในดานการปฏิบัติงานและชวยเหลือประชาชน
ในพื้นที่ แนวทางการวางแผนการพัฒนาทองถิ่น ไดแก โครงการจัดทําแผนพัฒนาเพื่อการบริหารทองถิ่น
โครงการประชุมประชาคมทองถิ่น แนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแก
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โครงการ...
โครงการประชาสัมพันธและเผยแพรความรูดานภาษีทองถิ่น โดยการจัดทําปายประชาสัมพันธ และจัดทํา
แผนพับประชาสัมพันธ เพื่อใหประชาชนไดทราบกําหนดระยะเวลาในการชําระภาษีทองถิ่น และทราบ
ขอมูลขาวสารการเสียภาษีตาง ๆ โครงการติดตั้ง /ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย โครงการพัฒนาระบบ
อินเตอรเน็ตในองคกร โครงการจัดทําวารสารอบต.หนองสะเดา โครงการติดตั้งและบริการระบบ Wifi ใน
เขตพื้นที่ โดยดําเนินการปรับปรุงและติดตั้งกลองกระจายสัญญาณ Wifi เพื่อกระจายสัญญาณอินเตอรเน็ต
ใหประชาชนในเขตพื้นที่ไดคนควาหาขอมูลขาวสารตาง ๆ ทางอินเตอรเน็ต และพัฒนาความรูใหเทาทันกับ
เทคโนโลยีในปจจุบัน รวมถึงเสริมสรางความรูความสามารถ เขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกยิ่งขึ้น สงผลให
ประชาชนเข า มามี ส ว นร ว มในโครงการต าง ๆ ของเทศบาลและมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
เทศบาลมากขึ้น

5. การพัฒนาดานการศึกษากีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม มีการนําแผน / โครงการไป
ปฏิบัติทั้งสิ้น 15 โครงการ จากจํานวนโครงการทั้งสิ้น 17 โครงการ คิดเปนรอยละ 88.24 และมีการใช
จายงบประมาณเพื่อดําเนินการทั้งสิ้น 2,572,270.10 บาท (คิดเปนรอยละ 72.46 ของเงินงบประมาณ
ป พ.ศ.2558) มีการดําเนินการโครงการตาง ๆ หลายแนวทาง เชน การสงเสริมการสนับสนุนการศึกษา
การสงเสริมสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานศาสนา วัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งการดําเนินโครงการตาง ๆ ที่ผานมาไมวาจะเปนการสงเสริมสนับสนุนการศึกษา
สงเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น เชน วันเด็กแหงชาติ โดยจัดกิจกรรมวันเด็กใหกับเด็กในเขตพื้นที่ เพื่อเปนเวทีแสดงออก
แลกเปลี่ยน ทํากิจกรรมรวมกันของเด็ก / เยาวชน ใหอยูในสังคมและใชชีวิตรวมกัน รูรักสามัคคี และให
ตระหนักถึงความสําคัญอนาคตของชาติ โครงการประกวดรองเพลง โดยดําเนินการจัดกิจกรรมประกวด
รองเพลง เพื่อใหเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ ไดมีทักษะในการใชภาษา มีเวทีในการแสดงออกสามารถ
พัฒนาทักษะของตนเอง และกาวไปสูเวทีในระดับตาง ๆ ได และสามารถเปนเครื่องมือในการประกอบ
อาชีพอีกทางหนึ่ง โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต โครงการ
ตาง ๆ เหลานี้ธํารงไวซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ของปวงชนชาวไทยใหตระหนักถึงประเพณีที่สืบสาน
มาแตครั้งบรรพบุรุษ และใหประชาชนในเขตพื้นที่ไดระลึกถึง รวมแสดงออกและมีสวนรวมในการอนุรักษ
สืบสานคงไวซึ่งประเพณีอันดีงาม สิ่งเหลานี้สงผลใหประชาชนในเขตพื้นที่ มีจิตสํานึก/ธํารงไวซึ่งความเปน
ไทย ประชาชนทุกระดับในเขตพื้นที่ไดรวมกันสืบสานประเพณี วัฒนธรรม อันดีงามใหคงอยูและสืบตอไป
6. การพัฒนาดานสาธารณสุข มีการนําแผน / โครงการไปปฏิบัติทั้งสิ้น 7
โครงการ จากจํานวนโครงการทั้งสิ้น 12 โครงการ คิดเปนรอยละ 58.33 และมีการใชจายงบประมาณเพื่อ
ดําเนินการทั้งสิ้น 446,043.00 บาท (คิดเปนรอยละ 17.63 ของเงินงบประมาณ ป พ.ศ.2558) มีการ
ดําเนินโครงการตาง ๆ ตามแนวทางที่กําหนด เชน การสงเสริมสุขภาพ การปองกันและควบคุมโรค การ
บริหารจัดการดานสาธารณสุข ซึ่งโครงการตาง ๆ เหลานี้ไดรับความรวมมือ รวมใจ จากประชาชนในเขต
พื้นที่ สงผลใหประชาชนเขามามีสวนรวมในโครงการตาง ๆ ที่เทศบาลจัดขึ้น สัตวเลี้ยงของประชาชน และ
ประชาชนทุกระดับในเขตพื้นที่ไดรับการดูแลปองกัน ควบคุมโรค และไดรับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลเปนอยางดี
7. การพัฒนา...
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7. การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีการนําแผน / โครงการไป
ปฏิบัติทั้งสิ้น 6 โครงการ จากจํานวนโครงการทั้งสิ้น 6 โครงการ คิดเปนรอยละ 83.33 และมีการใชจาย
งบประมาณเพื่อดําเนินการทั้งสิ้น 987,742.50 บาท (คิดเปนรอยละ 75.98 ของเงินงบประมาณป พ.ศ.
2558) มีการดําเนินการโครงการตาง ๆ หลายแนวทาง สงผลใหการแกไขและปองกันสภาพแวดลอมเปน
มลพิษหรือมลภาวะ ปญหาขยะมูลฝอย การอนุรักษสิ่งแวดลอมชายฝงทะเล ไดรับการดูแลเปนอยางดี

แบบติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาอบต.หนองสะเดา
ประจําปงบประมาณ 2558
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แบบที่ 1

แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรของทองถิ่นโดยตนเอง

คําชี้แจง : แบบที่ 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรของอบต.หนองสะเดา โดยจะทําการ
ประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่อบต.หนองสะเดาไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว

ชื่อ

อบต.หนองสะเดา อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
ประเด็นการประเมิน

สวนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
3. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่
6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนยุทธศาสตร
การพัฒนา

มีการ
ไมมีการ
ดําเนินการ ดําเนินการ
√
√
√
√
√
√

สวนที่ 2 การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น
7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูล
8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน
9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
ทองถิ่น
10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับศักยภาพ
ของทองถิ่น
11. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด
12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น
14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
17. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนสงเสริมการทองเที่ยว (พ.ศ.2558 - 2560)
อบต.หนองสะเดา อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและการปกครอง
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
1

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

โครงการสงเสริม เพื่อเผยแพรขอมูล
และพัฒนาแหลง ดานการทองเที่ยว
ทองเที่ยวในตําบล

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
เขตพื้นที่
หมูที่ 1 และ
หมูที่ 6

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
2558
2559
2560
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000 20,000 20,000 ประชาชน
ในเขตพื้นที่
ไดรับทราบ
ขาวสารการ
ทองเที่ยว

ผลที่คาดวาจะไดรับ
อนุรักษธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
รวมถึง มีจิตสํานึก
แกนักทองเที่ยวหรือ
ผูมาเยือน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนสงเสริมการทองเที่ยว (พ.ศ.2558 - 2560)
อบต.หนองสะเดา อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม สาธารณสุข การศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่
1

2

3

โครงการ/
กิจกรรม
โครงการสงเสริม
การทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
เพื่อประชาสัมพันธการ
เขตพื้นที่
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษในชุมชน หมูที่ 6

10,000

10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
10,000 ปละ 1 ครั้ง

บํารุงรักษา ดูแล
ตนไมและดอกไม

10,000

10,000

10,000 ปละ 1 ครั้ง

เขตพื้นที่
หมูที่ 6

10,000

10,000

10,000 ปละ 1 ครั้ง

วัตถุประสงค

โครงการ
เพื่อบํารุงรักษาตนไม
บํารุงรักษา “ถนน
สายดอกไม”
ทางหลวงชนบท
3502
โครงการปรับปรุง เพือ่ ปรับปรุงภูมิทัศนหมูบาน
ภูมิทัศนหมูบาน อนุรักษแย
อนุรักษแย

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
อนุรักษธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
รวมถึงมีจิตสํานึก
แกนักทองเที่ยว
หรือผูมาเยือน
อนุรักษธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
รวมถึงมีจิตสํานึก
แกนักทองเที่ยว
หรือผูมาเยือน
อนุรักษธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
รวมถึงมีจิตสํานึก
แกนักทองเที่ยว
หรือผูมาเยือน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

