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สวนทีไ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
1. ความสัมพนัธ์ระหวางผนพฒันาระดบัมหภาค 

1.1 ผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป  
       การจัดท้าผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปขององค์การบริหารสวนต้าบลมีความสัมพันธ์กับผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๎์ ป  ดยมุงนຌนพืไอขับคลืไอนการพัฒนาประทศเปสูความมัไนคง  มัไงคัไง  ละยัไงยืน  ดยผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๎์ ป ของประทศเทยก้าลังอยูระหวางการการสนอรางกรอบยุทธศาสตร์ชาติตอทีไประชุมคณะกรรมกรร
จัดท้ายุทธศาสตร์ชาติ ซึไงขณะนีๅอยูระหวางการด้านินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติทีไประชุม
คณะกรรมการจัดท้ารางยุทธศาสตร์ชาติ  ดยรางกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ๎์ ป (พ.ศ. ๎๑๒์ –๎๑๓๕) 
  ํ. ความปຓนมา 
   คณะรัฐมนตรีเดຌมีมติมืไอวันทีไ ๏์ มิถุนายน ๎๑๑๔ หในชอบ฿หຌมีการจัดตัๅงคณะกรรมการจัดท้า
ยุทธศาสตร์ชาติ มีอ้านาจหนຌาทีไ฿นการจัดท้ารางยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๎์ ป พืไอ฿ชຌ฿นการขับคลืไอนการพัฒนา
ประทศสูความมัไนคง มัไงคัไง ละยัไงยืน ละ฿หຌสนอรางยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๎์ ป ฿หຌคณะรัฐมนตรีพิจารณา฿หຌ
ความหในชอบพืไอ฿ชຌปຓนกรอบ฿นการด้านินงาน฿นระยะทีไ ๎ ของรัฐบาล (ป ๎๑๑๔ - ๎๑๑๕) ละกรอบการ
ปฏิรูป฿นระยะทีไ ๏ (ป ๎๑๒์ ปຓนตຌนเป) คณะกรรมการจัดท้ายุทธศาสตร์ชาติเดຌตงตัๅงคณะอนุกรรมการ๎ 
คณะ เดຌก (ํ) คณะอนุกรรมการจัดท้ายุทธศาสตร์ละกรอบการปฏิรูป พืไอจัดท้ารางกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๎์ ป ละ (๎) คณะอนุกรรมการจัดท้าผนปฏิบัติการตามนวทางการปฏิรูปประทศพืไอจัดท้าราง
ผนปฏิบัติการตามนวทางการปฏิรูปประทศ (Roadmap) ภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๎์ ป  
   คณะอนุกรรมการจัดท้ายุทธศาสตร์ละกรอบการปฏิรูปเดຌด้านินการยกรางกรอบยุทธศาสตร์
ชาติระยะ ๎์ ป ตามนวทางทีไคณะรัฐมนตรีก้าหนด ดยเดຌมีการน้าความคิดหในละขຌอสนอนะจากกรรมการ
จัดท้ายุทธศาสตร์ชาติทีไมาจากหลายภาคสวน เดຌกภาคราชการ ภาคอกชน ภาคการมือง ละ นักวิชาการ 
รวมถึงเดຌพิจารณาน้าขຌอคิดหในจากสภาปฏิรูปหงชาติ ละความคิดหในจากภาคประชาชนมาปຓนขຌอมูล฿นการ
ยกรางยุทธศาสตร์ชาติดຌวย ละเดຌน้าสนอรางกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๎์ ป ตอทีไประชุมคณะกรรมการ
จัดท้ายุทธศาสตร์ชาติ ซึไงขณะนีๅอยูระหวางการด้านินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติทีไประชุม
คณะกรรมการจัดท้ายุทธศาสตร์ชาติ  
   ฿นการด้านินการขัๅนตอเป คณะกรรมการจัดท้ายุทธศาสตร์ชาติจะน้าสนอรางกรอบยุทธศาสตร์
ชาติพืไอขอความหในชอบจากคณะรัฐมนตรีละจะเดຌมีการรับฟังความคิดหในจากประชาชน กอนทีไจะน้าสนอ
ตอสภานิติบัญญัติหงชาติ฿หຌความหในชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมา฿ชຌปຓนกรอบ฿นการกาหนดทิศทาง฿นการ
บริหารประทศภาย฿นดือนตุลาคม ๎๑๑๕ ซึไงปຓนชวงวลาของการประกาศ฿ชຌผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคม
หงชาติ ฉบับทีไ ํ๎ (ตุลาคม ๎๑๑๕ - กันยายน ๎๑๒๐) นอกจากนีๅหนวยงานตางโ จะเดຌน้าผนพัฒนา
ศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ซึไงปຓนผนระยะ ๑ ป มาถายทอดลงสูผนปฏิบัติการระดับกระทรวงละ
ผนพัฒนารายสาขา฿นระหวางทีไกลเกการจัดท้ายุทธศาสตร์ชาติตามรางรัฐธรรมนูญฉบับ฿หมอยูระหวางการ
ด้านินการ ซึไงคาดวาจะด้านินการลຌวสรใจภาย฿นดือนกรกฎาคม ๎๑๒์ 
  ๎. สาระสาคัญ 
       ๎.ํ สภาพวดลຌอม 
    ฿นชวงทศวรรษทีไผานมา กระสการปลีไยนปลงทีไกิดขึๅน฿นลกปຓนเปอยางรวดรใวละ
฿นหลากหลายมิติท้า฿หຌภูมิทัศน์ของลกปลีไยนปลงเปอยางมีนัยส้าคัญ ดยกอ฿หຌกิดอกาสทัๅง฿นดຌานศรษฐกิจ 
สังคม สิไงวดลຌอม ทคนลยี ละการมืองของประทศเทยตขณะดียวกันทามกลางความปลีไยนปลง฿นดຌาน
ตางโ กใมีปัจจัยสีไยงละภัยคุกคามทีไตຌองบริหารจัดการดຌวยความยากล้าบากมากขึๅนกระสทุนนิยมละการ
ปลีไยนปลงภูมิทัศน์ศรษฐกิจของลกเดຌสงผล฿หຌครงสรຌางศรษฐกิจของประทศเทยซึไงดิมมีครงสรຌาง
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ศรษฐกิจ฿นระบบ “กษตรบบพึไงตนอง” ตຌองปรับตัวละปลีไยนเปปຓนระบบศรษฐกิจทีไ “พึไงพาอุตสาหกรรม
ละการสงออก” การพัฒนา฿นภาคกษตรลาชຌากวาฐานการผลิตอืไนโ ทีไอาศัยทคนลยีสมัย฿หมมากขึๅน
ตามล้าดับดยฉพาะอยางยิไงภาย฿ตຌอิทธิพลของกระสลกาภิวัฒน์ละความกຌาวหนຌาอยางรวดรใวของทคนลยี
สารสนทศ จึงมีปัญหาความหลืไอมลๅ้าทางดຌานรายเดຌระหวางภาคการกษตรกับภาคอุตสาหกรรมละระหวาง
สังคม฿นมืองละชนบทขยายวงกวຌางขึๅน ละปัญหาความยากจนกระจุกตัว฿นกลุมกษตรกรรายยอยละ฿นภาค
ชนบทรวมทัๅงอกาส฿นการขຌาถึงขຌอมูลขาวสาร องค์ความรูຌ หลงทุน ละบริการทางสังคมทีไมีคุณภาพสาหรับ
ประชาชนทีไอยู฿นพืๅนทีไหางเกลกใมี฿นวงคบกวา ฿นขณะทีไการ฿ชຌทคนลยี฿นภาคอุตสาหกรรมละบริการองกใ
นับวายังอยู฿นกลุมประทศทีไ฿ชຌทคนลยี฿นระดับกลางโ ซึไงสวน฿หญเมสามารถพัฒนาเดຌองภาย฿นประทศ 
ตຌองน้าขຌามาจากตางประทศ ดยรวมประทศเทยจึงยัง฿ชຌวัตถุดิบละรงงานขຌมขຌน฿นการปຓนจุดขใง฿นการ
ขงขันละขับคลืไอนการจริญติบตนอกจากนัๅน ฿นอีกดຌานหนึไงการปลีไยนปลงภูมิทัศน์ของลกละรง
ขับคลืไอนของทคนลยีสมัย฿หมรวมทัๅงความชืไอมยงอยาง฿กลຌชิดของสังคมลกเดຌท้า฿หຌกิดภัยคุกคามละ
ความสีไยงดຌานอืไนโ ทีไซับซຌอนขึๅนอาทิ การกอการรຌาย รคระบาด ครือขายยาสพติดขຌามชาติ ละการกอการ
รຌาย อาชญากรรมขຌามชาติ฿นรูปบบตางโ ขณะทีไการปลีไยนปลงภูมิอากาศลกกใมีความผันผวนรุนรงขึๅน ซึไง
ลຌวนลຌวปຓนความสีไยง฿นการด้ารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ ละการบริหารราชการ
ผนดินของภาครัฐ 
  นอกจากนัๅน฿นชวงตຌนศตวรรษทีไ ๎ํ กระสลกาภิวัตน์เดຌทา฿หຌภูมิทัศน์ทางดຌานศรษฐกิจละ
สังคมของลกปลีไยนปลงจากศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุงสูศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ฿นขณะทีไอกาสทาง
ศรษฐกิจขยายพิไมขึๅน ตชองวางทางสังคมกใยิไงกวຌางขึๅนรวมถึงชองวางทางดิจิทัล (digital divide) ถຌาหากเม
สามารถลดลงกใจะยิไงท้า฿หຌความหลืไอมลๅ้าทางรายเดຌละอกาสทางศรษฐกิจละสังคมมีความตกตางมากขึๅน 
ประกอบกับ฿นอนาคต ๎์ ปขຌางหนຌาสภาพวดลຌอมทัๅงภาย฿นละภายนอกประทศจะมีการปลีไยนปลงอยางมี
นัยสาคัญ฿นทุกมิติ งืไอนเขภายนอกทีไสาคัญตอการพัฒนาประทศเทย฿นอนาคต เดຌก กระสลกาภิวัตน์ทีไ
ขຌมขຌนขึๅนอยางตอนืไองละมีความสีไยงละทຌาทายตอการปรับตัวมากขึๅนจากการคลืไอนยຌายอยางสรีละ
รวดรใวของผูຌคน งินทุน ขຌอมูลขาวสารองค์ความรูຌละทคนลยี ละสินคຌาละบริการ ขณะดียวกันการ
รวมกลุมศรษฐกิจ฿นภูมิภาคน้าเปสูความชืไอมยงทุกระบบ฿นขณะทีไศูนย์รวมอ้านาจทางศรษฐกิจลก
คลืไอนยຌายมาสูอชียภาย฿ตຌสภาพวดลຌอมทางศรษฐกิจลกซึไง฿นชวงระยะ ํ์ ปขຌางหนຌาจะยังคงเดຌรับ
ผลกระทบจากปัจจัยส้าคัญหลายประการทัๅงปัญหาตอนืไองจากวิกฤติการณ์ทางศรษฐกิจลก฿นชวงป ๎๑๑ํ – 
๎๑๑๎ ละวิกฤติการณ์฿นกลุมประทศยูรซนทีไท้า฿หຌระดับหนีๅสาธารณะ฿นประทศตางโ พิไมสูงขึๅนละ
กลายปຓนความสีไยงตอความยัไงยืนทางการคลัง ขณะทีไจะมีผลพวงตอนืไองจากการด้านินมาตรการขยายปริมาณ
งินขนาด฿หญ฿นสหรัฐฯ ยุรป ละญีไปุຆน ซึไงปຓนความสีไยง฿หຌกิดภาวะงินฟງอเดຌมืไอศรษฐกิจฟຕนตัวตใมทีไ 
รวมทัๅงอาจจะมีความผันผวนของการคลืไอนยຌายงินทุนระหวางประทศ นอกจากนัๅนการพัฒนาดຌานทคนลยี
สารสนทศขຌาสูจุดอิไมตัวมากขึๅน ขณะทีไการพัฒนาทคนลยี฿หมทีไจะชวย฿หຌประสิทธิภาพการผลิตของลก
พิไมขึๅนขนาน฿หญละปຓนวงกวຌาง ชนทีไคยกิดขึๅน฿นชวงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังเมมีนวนຌมการกอตัวทีไ
ชัดจน ตกใมีนวนຌมของการพัฒนาทคนลยี฿นรูปบบ฿หมโ ทีไจะปຓนอกาสสาหรับการพัฒนาศรษฐกิจ
รูปบบ฿หมโ ซึไงภาย฿ตຌงืไอนเขดังกลาว ศรษฐกิจลก฿นชวง ํ์ ปขຌางหนຌามีนวนຌมทีไจะขยายตัวตไ้ากวาฉลีไย
รຌอยละ ๑.ํ ฿นชวง ๑ ปกอนวิกฤติศรษฐกิจลก (๎๑๐๒ – ๎๑๑์) สถานการณ์ทีไตลาดลกขยายตัวชຌา ต
ประทศตางโ ขยายก้าลังการผลิตพืไอยกระดับศักยภาพการผลิต การขงขัน฿นตลาดลกจะมีความรุนรงขึๅน 
ขณะดียวกันการลดลงของประชากรเทย฿นระยะ ํ์ - ํ๑ ป ขຌางหนຌานีๅ จะท้า฿หຌขนาดของตลาด฿นประทศ
ขยายตัวชຌาลง งืไอนเขดังกลาวปຓนความสีไยงสาหรับอนาคตของศรษฐกิจเทย฿นระยะยาวหากประทศเทยเมรง
ปรับครงสรຌางพืไอกຌปัญหาจุดออนละสริมจุดขใง฿หຌสัมฤทธ่ิผล 
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    ฿นดຌานความมัไนคงของลกกใกาลังกຌาวขຌาสูชวงปลีไยนผานทีไส้าคัญจากการปรับดุลอ้านาจ
ของสหรัฐฯ พืไอพยายามคงบทบาทผูຌนาลกละพืไอคานอิทธิพลละบทบาทของจีนละรัสซียทีไพิไมมากขึๅน฿น
อชียละยุรปนัๅน นาจะมีผลท้า฿หຌบรรยากาศดຌานความมัไนคงของลก฿นชวงป ๎๑๒์ – ป ๎๑๓๕ มีลักษณะ
ผสมผสานกันทัๅงความรวมมือละความขัดยຌง ดยขึๅนอยูกับปัจจัยผลประยชน์หงชาติทัๅง฿นระดับทวิภาคีละ
พหุภาคีปຓนองค์ประกอบส้าคัญ฿นการก้าหนดนยบายของประทศละกลุมประทศ ส้าหรับการปลีไยนปลง
ดຌานทคนลยีอยางรวดรใวจะปຓนงืไอนเขส้าคัญส้าหรับอนาคตของลกละประทศเทยชนกัน ดยฉพาะอยาง
ยิไงทคนลยีสมัย฿หมทีไปຓนอัจฉริยะจะกระทบการด้ารงชีวิตของคนละท้า฿หຌกิดธุรกิจรูปบบ฿หม รวมทัๅงกิด
การชืไอมตอละการบรรจบกันของทคนลยีกຌาวหนຌาอุตสาหกรรม ละผลิตภัณฑ์ ซึไงประทศเทยจะตຌองลงทุน
ดຌานทรัพยากรมนุษย์ละการวิจัย฿หຌสามารถพัฒนาทคนลยีสมัย฿หมเดຌ งืไอนเขการผลิตละการบริภคทีไปຓน
มิตรกับสิไงวดลຌอมกใจะปຓนกณฑ์มาตรฐานทีไกดดัน฿หຌประทศเทยตຌองปรับปลีไยนเปสูสังคมสีขียวดยการ
พัฒนาละนาทคนลยีสีขียวมา฿ชຌกใจะมีสวนส้าคัญ ละชวยกຌปัญหาการลดลงของทรัพยากรตางโ รวมทัๅง
นๅ้ามัน ซึไงมຌราคาจะลดลงตมีผลกระทบตอสภาพวดลຌอม จึงตຌองผลักดัน฿หຌมุงสูการผลิตพลังงานทดทน฿น
รูปบบตางโ รวมทัๅงพืชพลังงานทีไอาจจะสงผลกระทบตอความมัไนคงทางอาหารของลก 
    นอกจากนัๅน ยังมีขຌอจ้ากัดละความสีไยงส้าคัญจากการขຌาสูสังคมสูงวัยของลกละภาวะ
ภูมิอากาศปลีไยนปลงผันผวนละภาวะลกรຌอน ทัๅงนีๅครงสรຌางประชากรลกทีไขຌาสูสังคมสูงวัย มຌจะสงผล฿หຌ
กิดอกาสทางธุรกิจ฿หมโ ตมีความสีไยง฿หຌกิดการยงชิงรงงานละงินทุน รวมทัๅงมีรงกดดันตอการ฿ชຌจาย
งบประมาณดຌานสวัสดิการละสาธารณสุขพิไมขึๅน฿นหลายโ ประทศกลายปຓนความสีไยงดຌานการ คลังทีไส้าคัญ 
ส้าหรับ ภาวะลกรຌอนละการปลีไยนปลงสภาวะภูมิอากาศทีไผันผวนกอ฿หຌกิดภัยธรรมชาติทีไทวีความรุนรง
มากขึๅนนัๅน กดดัน฿หຌตຌองมีการปรับปลีไยนรูปบบการด้านินธุรกิจ การด้ารงชีวิต การผลิตละการบริภคทีไปຓน
มิตรตอสิไงวดลຌอมมากขึๅน ฿นขณะทีไความพยายาม฿นการกระจายความจริญละการพัฒนา฿หຌมีความทัไวถึงมาก
ขึๅน ประกอบกับจ้านวนประชากรทีไพิไมขึๅนจะสงผล฿หຌความปຓนมืองติบตอยางตอนืไอง ตามมาดຌวยการมี
ขຌอก้าหนดของรูปบบละกฎกณฑ์ทีไกีไยวนืไองกับลักษณะการ฿ชຌพืๅนทีไ ละความปຓนมิตรตอสิไงวดลຌอม ภาย฿ตຌ
งืไอนเขการปลีไยนปลงดังกลาว การยึดถือหลักการบริหารจัดการทีไดีทัๅง฿นภาครัฐละภาคธุรกิจอกชน การ฿ชຌ
ระบอบประชาธิปเตย ละการปฏิบัติ฿หຌปຓนเปตามสิทธิมนุษยชนจะขຌมขຌนมากขึๅน 
    ส้าหรับสถานการณ์ละสภาพวดลຌอมภาย฿นประทศเทยนัๅน ผลของการพัฒนาตัๅงตอดีต
ถึงปัจจุบันท้า฿หຌประทศเทยมีระดับการพัฒนาทีไสูงขึๅนตามล้าดับ ดยถูกจัดอยู฿นกลุมประทศระดับรายเดຌปาน
กลางมาตัๅงตป ๎๑๏ํ ละเดຌขยับสูงขึๅนมาอยู฿นกลุมบนของกลุมประทศระดับรายเดຌปานกลางตัๅงตป ๎๑๑๏ 
ละลาสุด฿นป ๎๑๑๓ รายเดຌประชาชาติตอหัวพิไมขึๅนปຓน ๑,๓๏๕๎ ดอลลาร์ สรอ. ตอปฐานการผลิตละ
บริการหลากหลายขึๅน ฐานการสงออกสินคຌาอุตสาหกรรม฿หญขึๅนมาก หลายสาขาการผลิตละบริการสามารถ
ขงขันละมีสวนบง฿นตลาดลกสูงขึๅนละสรຌางรายเดຌงินตราตางประทศ฿นระดับสูง อาทิ กลุมยานยนต์ 
อิลใกทรอนิกส์ละครืไอง฿ชຌเฟฟງา อุตสาหกรรมอาหาร สินคຌากษตร การทองทีไยว ละบริการดຌานสุขภาพ 
ฐานศรษฐกิจทีไ฿หญขึๅนสงผล฿หຌการจຌางงานพิไมขึๅนปຓน ๏๔.ํ ลຌานคนจากประชากรวัยรงงาน ๏๔.๒ ลຌานคน 
อัตราการวางงานฉลีไยเมถึงรຌอยละ ํ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล้าดับจากรຌอยละ ๎์.์ ฿นป ๎๑๑์ ปຓน
รຌอยละ ํ์.๕ ฿นป ๎๑๑๒ คุณภาพชีวิตดีขึๅน฿นทุกระดับ อกาสการเดຌรับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการ
สาธารณะละครงสรຌางพืๅนฐานตางโ ละการคุຌมครองทางสังคม  อืไนโ รวมถึงการขຌาถึงทรัพยากรตางโ มีความ
ครอบคลุมละมีคุณภาพดีขึๅนตามล้าดับ ฿นขณะดียวกันประทศเทยกใมีความปຓนสากลมากขึๅน ความรวมมือ
ระหวางประทศเทยกับนานาชาติทัๅง฿นรูปของทวิภาคีละพหุภาคีพืไอปຓนกลเกละชองทาง฿นการสนับสนุนการ
พัฒนาศรษฐกิจ สังคม ละการมืองของประทศกใมีความกຌาวหนຌาเปมาก รวมทัๅงกรอบความรวมมือทีไชวยท้า฿หຌ
ประทศเทยสามารถยกระดับมาตรฐานตางโ เปสูระดับสากลกใมีความคืบหนຌามากขึๅน 
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   นอกจากนัๅน ประสบการณ์฿นชวงวิกฤตศรษฐกิจละการงิน฿นป ๎๑๐์ – ๎๑๐ํ เดຌสงผล฿หຌ
ภาครัฐละภาคอกชนปรับตัว฿นการบริหารความสีไยงละสรຌางภูมิคุຌมกัน ฿หຌดีขึๅนตามนวคิดการบริหารจัดการ
ทีไดีอันเดຌก การด้านินการทีไมีประสิทธิภาพ ปรง฿ส รับผิดรับชอบละตรวจสอบเดຌอยางปຓนระบบดีขึๅน มีการ
ก้ากับดูลวินัยทางการงินการคลังทีไก้าหนดกรอบของความยัไงยืนทางการคลังปຓนนวปฏิบัติทีไดีขึๅนละฐานะการ
คลังมีความมัไนคงมากขึๅน ละฐานะงินส้ารองระหวางประทศอยู฿นระดับสูง มีการปรับปรุง฿นรืไองกฎหมาย 
กฎระบียบตางโ ฿หຌมีการด้านินการอยางปຓนระบบมากขึๅน มีการสรຌางความปຓนธรรม฿หຌกับกลุมตางโ สามารถ
คุຌมครองผูຌบริภคละประชาชนจากการถูกอารัดอาปรียบเดຌดีขึๅน ชวยสรຌางบรรยากาศของการขงขัน฿นตลาด 
ละสนับสนุน฿หຌการด้านินธุรกิจ฿นประทศเทยมีความสะดวกคลองตัวมากขึๅน 
  ตประทศเทยกใยังมีจุดออน฿นชิงครงสรຌางหลายดຌานทัๅงทางศรษฐกิจ สังคม ละการมือง 
จุดออนส้าคัญของประทศเทยเดຌก ครงสรຌางประชากรสูงอายุมากขึๅนตามล้าดับ ตคุณภาพคนดยฉลีไยยังตไ้า
ละการออมเมพียงพอ ประทศขาดคลนรงงานทัๅง฿นกลุมทักษะฝมือสูงละกลุมทักษะฝมือระดับลาง ผลิต
ภาพรงงานดยฉลีไยยังตไ้า ทัๅงระบบศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมตไ้า ตຌองอาศัยการพิไมปริมาณปຓนรง
ขับคลืไอนหลัก ขณะทีไครงสรຌางศรษฐกิจมีสัดสวนภาคการคຌาระหวางประทศตอขนาดของศรษฐกิจสูงกวา
ศรษฐกิจภาย฿นประทศมาก จึงมีความออนเหวละผันผวนตามปัจจัยภายนอกปຓนส้าคัญ ฐานการผลิตกษตร
ละบริการมีผลิตภาพการผลิตตไ้า ดยทีไการ฿ชຌองค์ความรูຌ ทคนลยี ละนวัตกรรมพืไอการพิไมมูลคายังมีนຌอย 
การลงทุนพืไอการวิจัยละพัฒนายังเมพียงพอ การวิจัยทีได้านินการเปลຌวเมถูกน้ามา฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์ชิง
ศรษฐกิจละสังคมเดຌอยางคุຌมคา การพัฒนานวัตกรรมมีนຌอย ส้าหรับการด้านินงานละการบริหารจัดการ
ภาครัฐกใยังขาดการบูรณาการจึงสิๅนปลืองงบประมาณ การด้านินงานพืไอการพัฒนามักขาดความตอนืไอง
ประสิทธิภาพตไ้า ขาดความปรง฿ส ละขาดความรับผิดชอบ ขณะทีไปัญหาคอร์รัปชัไนมีปຓนวงกวຌาง การพัฒนา
ครงสรຌางพืๅนฐานละระบบลจิสติกส์รวมทัๅงการบริหารจัดการนๅ้ายังเมปຓนระบบครงขายทีไสมบูรณ์ละลาชຌา 
การบังคับ฿ชຌกฎหมายยังขาดประสิทธิผล ละกฎระบียบตางโ ลຌาสมัยเมทันกับการปลีไยนปลง คนเทยยังมี
ปัญหาดຌานคุณธรรมจริยธรรม เมคารพสิทธิผูຌอืไนละเมยึดผลประยชน์สวนรวมปຓนส้าคัญขณะทีไความหลืไอมลๅ้า
ละความตกยก฿นสังคมเทยยังปຓนปัญหาทีไทຌาทายมาก รวมทัๅงปัญหา฿นดຌานทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอมทีไผชิญกับภาวะขยะลຌนมืองละสิไงวดลຌอมสืไอมทรมลง฿นทกุดຌาน 
   ทัๅงนีๅ ปัจจัยละงืไอนเขภาย฿นประทศทีไจะสงผลตออนาคตการพัฒนาประทศเทยทีไ
ส้าคัญ เดຌก การปลีไยนปลงครงสรຌางประชากรสูสังคมผูຌสูงอายุอยางสมบูรณ์ ฿นระยะวลา ๎์ ปตอจากนีๅเป 
จะมีนัยยะทีไส้าคัญยิไงตอการพัฒนาประทศ ก้าลังคน฿นวัยดใกละวัยรงงานจะลดลง ผูຌสูงอายุจะพิไมขึๅนอยาง
รวดรใวยอมสงผลตอศักยภาพทางศรษฐกิจของประทศ รูปบบการ฿ชຌจายการลงทุนละการออม ตลอดจน
คา฿ชຌจายดຌานสุขภาพ ความมัไนคงทางสังคมละคุณภาพชีวิตผูຌสูงอายุ ขณะดียวกันประทศเทยกใผชิญกับ
ขຌอจ้ากัดดຌานทรัพยากร ทัๅงดຌานรงงานละทรัพยากรธรรมชาติทีไมีนัยยะตอตຌนทุนการผลิตละสภาพวดลຌอม
ความปຓนอยูของประชาชนนอกจากนัๅนปัญหาความหลืไอมลๅ้า฿นมิติตางโ กใมีนัยยะตอการสรຌางความสามัคคี 
   สมานฉันท์฿นสังคม ขຌอจ้ากัดตอการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ้าปຓน฿นการ
ลงทุนพืไอยกระดับบริการทางสังคมละครงสรຌางพืๅนฐานทีไมีคุณภาพอยางทัไวถึง ละการปฏิรูปกฎระบียบละ
กฎหมายทีไทา฿หຌกิดความปຓนธรรมละลดความหลืไอมลๅ้า ละทีไสาคัญงืไอนเขจาปຓนทีไตຌองปรับตัวคือ การ
กຌปัญหาความออนอของการบริหารราชการผนดิน ทีไท้า฿หຌจ้าปຓนตຌองรงปฏิรูประบบราชการละการมือง
พืไอ฿หຌกิดการบริหารราชการทีไดี 
   ครงสรຌางทีไปຓนจุดออนละการบริหารจัดการทีไขาดประสิทธิภาพละความปรง฿ส
ดังกลาว จะสงผล฿หຌประทศเทยยิไงตຌองผชิญกับรงกดดันละความสีไยงมากขึๅนภาย฿ตຌสถานการณ์ทีไกระส
ลกาภิวัตน์ขຌมขຌนขึๅน ปຓนลกเรຌพรมดนอยางทຌจริง ดยทีไการคลืไอนยຌายของผูຌคน สินคຌาละบริการ งินทุน 
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องค์ความรูຌทคนลยี ขຌอมูลละขาวสารตางโ ปຓนเปอยางสรี สงผล฿หຌการขงขัน฿นตลาดลกรุนรงขึๅนดยทีไ
ประทศตางโ รงผลักดันการพิไมผลิตภาพละการพัฒนานวัตกรรมพืไอการขงขัน ขณะดียวกันความสีไยงละ
ขຌอจากัดทีไกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนรงตอการด้านินธุรกิจละการดานินชีวิตของผูຌคนกใพิไมขึๅน 
กฎกณฑ์ละกฎระบียบของสังคมลกจึงมีความขຌมงวดมากขึๅนทัๅง฿นรืไองการปลดปลอยมลพิษ สิทธิมนุษยชน 
ละกฎระบียบทางการงิน ปຓนตຌนงืไอนเขตางโ ดังกลาวจะปຓนรงกดดัน฿หຌประทศเทยตຌองปรับตัวละมีการ
บริหารความสีไยงอยางชาญฉลาดมากขึๅน ดยทีไการปรับตัวจะตຌองหยัไงรากลึกลงเปถึงการปลีไยนปลง฿นชิง
ครงสรຌางพืไอกຌจุดออนละควบคูเปกับการสรຌางกลเกชิงรุก฿หຌจุดขใงของประทศปຓนประยชน์สูงสุดก
ประชาชนสวน฿หญของประทศ ซึไงหากเมสามารถกຌปัญหาละปฏิรูป฿หຌสัมฤทธ่ิผลเดຌ฿นระยะ ๐ - ๑ ปตอจากนีๅ
เป ประทศเทยจะสูญสียความสามารถ฿นการขงขัน รายเดຌฉลีไยของประชาชนจะเมสามารถยกระดับ฿หຌดีขึๅนเดຌ 
คุณภาพคนดยฉลีไยจะยังตไ้า ละปัญหาความหลืไอมลๅ้าจะรุนรงขึๅน รวมทัๅงทรัพยากรจะรอยหรอสืไอมทรมลง
เปอีก ละ฿นทีไสุดการพัฒนาประทศจะเมสามารถยัไงยืนเปเดຌ฿นระยะยาว 

ทัๅงนีๅ งืไอนเข฿นปัจจุบันละนวนຌมการปลีไยนปลง฿นอนาคต฿นทุกมิติจะสงผลตออนาคตการ 
พัฒนาประทศเทยอยางมากดยฉพาะอยางยิไงลักษณะ฿นชิงครงสรຌางทัๅ งทางศรษฐกิจละสังคม
ภาย฿นประทศทัๅงทีไปຓนจุดขใงละปຓนจุดออนทีไจะตຌองผชิญละผสมผสานกับปัจจัยภายนอกละกอ฿หຌกิดทัๅง
อกาสละความสีไยง฿นหลากหลายมิติ การทีไประทศเทยจะสามารถสวงหาอกาสจากการพัฒนาของลกละ
รับมือกับภัยคุกคามหลานีๅเดຌนัๅน จ้าปຓนจะตຌองมีการวิคราะห์นวนຌมการปลีไยนปลง฿นอนาคตอยางรอบดຌาน
ขณะดียวกันตຌองวิคราะห์ศักยภาพภาย฿นประทศ พืไอตรียมความพรຌอมของประทศตอการปลีไยนปลง
หลานัๅน ดยทีไประทศเทยตຌองปฏิรูปละปรับปลีไยนอยางปຓนระบบขนาน฿หญพืไอ฿หຌครงสรຌางทางศรษฐกิจ
ละสังคมของประทศหมาะสมกับภูมิทัศน์฿หมของลกยืดหยุนปรับตัวเดຌรใว สามารถรับมือกับความสีไยงละ
ภัยคุกคามบบ฿หมเดຌ ละสามารถอาศัยอกาสจากการปลีไยนปลงบริบทลกมาสรຌางประยชน์สุข฿หຌกับคน฿น
ชาติเดຌ เมวาจะปຓนการปรับครงสรຌางศรษฐกิจละสังคม การลงทุนพืไอพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การปรับปลีไยนคานิยมละวัฒนธรรมการด้ารงชีวิตการท้างาน ละการรียนรูຌ ซึไงจ้าปຓนอยาง
ยิไงทีไจะตຌองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน฿นการด้านินการรวมกันอยางปຓนอกภาพมีการจัดล้าดับความ
สาคัญละบงหนຌาทีไรับผิดชอบอยางชัดจนของผูຌทีไกีไยวขຌองกับประดในปัญหานัๅนโ ซึไงการด้านินการดังกลาว
จะตຌองก้าหนดปຓนยุทธศาสตร์การพัฒนาประทศ฿นระยะยาว พืไอก้าหนดวิสัยทัศน์ละปງาหมายการพัฒนา
ประทศละกรอบการท้างานของภาคสวนตางโ พืไอ฿หຌขับคลืไอนการพัฒนาประทศเปสูปງาหมายทีไกาหนดเวຌ 
  ดังนัๅน จึงจ้าปຓนตຌองก้าหนดยุทธศาสตร์ทีไหมาะสมพืไอกຌเขจุดออนละสริมจุดขใง฿หຌอืๅอตอ
การพัฒนาประทศ พืไอ฿หຌบรรลุซึไงปງาหมายการสรຌางละรักษาเวຌซึไงผลประยชน์หงชาติ฿นการทีไจะ฿หຌประทศ
เทยมีความมัไนคง฿นทุกดຌาน คน฿นชาติมีคุณภาพชีวิตทีไดีละมัไงคัไง ละประทศสามารถพัฒนาเปเดຌอยางยัไงยืน 
ทัๅงนีๅการวิคราะห์฿หຌเดຌขຌอสรุปกีไยวกับจุดขใง จุดออน อกาสละขຌอจ้ากัดรวมทัๅงความสีไยงของประทศ จะ
น้าเปสูการก้าหนดต้าหนงชิงยุทธศาสตร์ละปງาหมายของประทศทีไชัดจนละเดຌรับการยอมรับรวมกัน฿น
สังคมเทยทีไจะสงผล฿หຌกิดการผนึกก้าลังละระดมทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ฿นการขับคลืไอนการพัฒนาเป
฿นทิศทางทีไสอดคลຌองกัน การด้านินการมีบูรณาการละปຓนอกภาพภาย฿ตຌการมองภาพอนาคตของประทศทีไ
ปຓนภาพดียวกัน 
  อยางเรกใตาม฿นชวงทีไผานมา ประทศเทยมิเดຌมีการก้าหนดวิสัยทัศน์ประทศ ปງาหมายละ
ยุทธศาสตร์ของประทศ฿นระยะยาว การบริหารราชการผนดินของฝຆายบริหารจึง฿หຌความส้าคัญกับนยบาย
พรรคการมืองหรือนยบายของรัฐบาลซึไงมืไอมีการปลีไยนรัฐบาลกใทา฿หຌการดานินนยบายขาดความตอนืไองถือ
ปຓนการสูญสียอกาสละสิๅนปลืองทรัพยากรของประทศ ดังนัๅน พืไอปຓนการปฏิรูประบบการบริหารราชการ
ผนดินของประทศเทย฿หຌมีปງาหมายการพัฒนา฿นระยะยาว  
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   ละพืไอปຓนการกาหนด฿หຌฝຆายบริหารมีความรับผิดชอบทีไจะตຌองขับคลืไอนประทศเปสู
ปງาหมายทีไปຓนทีไยอมรับรวมกันละปຓนอกภาพ ประทศเทยจ้าปຓนจะตຌองมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึไงภาย฿ตຌ
ยุทธศาสตร์ชาติ ประทศเทยตຌองปฏิรูปละปรับปลีไยนอยางปຓนระบบขนาน฿หญ พืไอ฿หຌครงสรຌางทางศรษฐกิจ
ละสังคมของประทศหมาะสมกับภูมิทัศน์฿หมของลกยืดหยุนปรับตัวเดຌรใว สามารถรับมือกับความสีไยงละ
ภัยคุกคามบบ฿หมเดຌ ละสามารถอาศัยอกาสจากการปลีไยนปลงบริบทลกมาสรຌางประยชน์สุข฿หຌกับคน฿น
ชาติเดຌ จะตຌองมีการก้าหนดวิสัยทัศน์ ปງาหมายของประทศ ละทิศทาง฿นการขับคลืไอนประทศ฿หຌสอดคลຌอง
กับประดในการปลีไยนปลงละความทຌาทายตางโ ของบริบทลก ละบรบิทการพัฒนาภาย฿นประทศ 
   การก้าหนด฿หຌมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” พืไอปຓนยุทธศาสตร์฿นการพัฒนาประทศ฿นระยะ
ยาว พรຌอมกับการปฏิรปูละการพัฒนาระบบละกลเกการบริหารราชการผนดิน฿นการขับคลืไอนยุทธศาสตร์฿หຌ
สามารถนาเปสูการปฏิบัติอยางจริงจังจะชวยยกระดับคุณภาพของประทศเทย฿นทุกภาคสวนละนาพาประทศ
เทย฿หຌหลุดพຌนหรือบรรทาความรุนรงของสภาพปัญหาทีไกิดขึๅน฿นปัจจุบัน ทัๅงปัญหาทางศรษฐกิจ ปัญหาความ
หลืไอมลๅ้า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัไน ละปัญหาความขัดยຌง฿นสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามละ
บริหารจัดการกับความสีไยงทีไจะกิดขึๅน฿นอนาคต ละสามารถปลีไยนผานประทศเทยเปพรຌอมโ กับการ
ปลีไยนปลงภูมิทัศน์฿หมของลกเดຌซึไงจะท้า฿หຌประทศเทยยังคงรักษาบทบาทสาคัญ฿นวทีลก สามารถด้ารง
รักษาความปຓนชาติทีไมีความมัไนคงทางศรษฐกิจ สังคม ละวัฒนธรรม ละคนเทย฿นประทศมีความอยูดีมีสุข
อยางถຌวนหนຌากันสาระสาคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึไงคณะกรรมการจัดท้ายุทธศาสตร์ชาติกาลังด้านินการยกราง
อยู฿นขณะนีๅนัๅนจะประกอบดຌวยวิสัยทัศน์ละปງาหมายของชาติทีไคนเทยทุกคนตຌองการบรรลุรวมกันรวมทัๅง
นยบายหงชาติละมาตรการฉพาะ ซึไงปຓนนวทาง ทิศทางละวิธีการทีไทุกองค์กรละคนเทยทุกคนตຌองมุง
ด้านินการเปพรຌอมกันอยางประสานสอดคลຌอง พืไอ฿หຌบรรลุซึไงสิไงทีไคนเทยทุกคนตຌองการ คือประทศเทยมัไนคง 
มัไงคัไง ละยัไงยืน ฿นทุกสาขาของก้าลังอานาจหงชาติ อันเดຌก การมืองภาย฿นประทศ การมืองตางประทศ
ศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์ละทคนลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 
ละทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร 
  ๎.๎ วิสัยทัศน์ 
        วิสัยทัศน์ “ประทศเทยมีความมัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน ปຓนประทศพัฒนาลຌว ดຌวยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง”หรือปຓนคติพจน์ประจ้าชาติวา “มัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน” ทัๅงนีๅวิสัยทัศน์
ดังกลาวจะตຌองสนองตอบตอผลประยชน์หงชาติ อันเดຌกการมีอกราช อธิปเตย ละบูรณภาพหงขตอ้านาจ
รัฐ การด้ารงอยูอยางมัไนคง ยัไงยืนของสถาบันหลักของชาติ การด้ารงอยูอยางมัไนคงของชาติละประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปบบ การอยูรวมกัน฿นชาติอยางสันติสุขปຓนปຄกผนมีความมัไนคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมละ
การมีกียรติละศักด่ิศรีของความปຓนมนุษย์ ความจริญติบตของชาติความปຓนธรรมละความอยูดีมีสุขของ
ประชาชน ความยัไงยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิไงวดลຌอม ความมัไนคงทางพลังงานละอาหารความสามารถ
฿นการรักษาผลประยชน์ของชาติภาย฿ตຌการปลีไยนปลงของสภาวะวดลຌอมระหวางประทศละการอยูรวมกัน
อยางสันติประสานสอดคลຌองกัน ดຌานความมัไนคง฿นประชาคมอาซียนละประชาคมลกอยางมีกียรติละ
ศักด่ิศรีเมปຓนภาระของลกละสามารถกืๅอกูลประทศทีไมีศกัยภาพทางศรษฐกิจทีไดຌอยกวา 
  ๎.๏ ยุทธศาสตร์ชาติ 

      ฿นการทีไจะบรรลุวิสัยทัศน์ละท้า฿หຌประทศเทยพัฒนาเปสูอนาคตทีไพึงประสงค์นัๅน  
จ้าปຓนจะตຌองมีการวางผนละกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา฿นระยะยาว ละก้าหนดนวทางการพัฒนาของ
ทุกภาคสวน฿หຌขับคลืไอนเป฿นทิศทางดียวกัน ดังนัๅน จึงจ้าปຓนจะตຌองก้าหนดยุทธศาสตร์ชาติ฿นระยะยาว  พืไอ
ถายทอดนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติ฿นตละชวงวลาอยางตอนืไองละมีการบูรณาการ ละสรຌางความขຌา฿จ
ถึงอนาคตของประทศเทยรวมกัน ละกิดการรวมพลังของทุกภาคสวน฿นสังคมทัๅงประชาชน อกชน ประชา
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สงัคม฿นการขับคลืไอนการพัฒนาพืไอการสรຌางละรักษาเวຌซึไงผลประยชน์หงชาติละบรรลุวิสัยทัศน์ “ประทศ
เทยมีความมัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืนปຓนประทศพัฒนาลຌว ดຌวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง ”
หรือคติพจน์ประจาชาติ “มัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน” พืไอ฿หຌประทศมีขีดความสามารถ฿นการขงขัน มีรายเดຌสูงอยู฿น
กลุมประทศพัฒนาลຌว คนเทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความมัไนคงสมอภาคละปຓนธรรม ซึไงยุทธศาสตร์
ชาติทีไจะ฿ชຌปຓนกรอบนวทางการพัฒนา฿นระยะ ๎์ ปตอจากนีๅเป จะประกอบดຌวย ๒ ยุทธศาสตร์ เดຌก (ํ) 
ยุทธศาสตร์ดຌานความมัไนคง (๎) ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน (๏) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ละสริมสรຌางศักยภาพคน (๐) ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌางอกาสความสมอภาคละทาทียมกันทางสังคม (๑) 
ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌางการติบตบนคุณภาพชีวิตทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม ละ    (๒) ยุทธศาสตร์ดຌานการ
ปรับสมดุลละพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ดยมีสาระส้าคัญ 
ของตละยุทธศาสตร์ สรุปเดຌ ดังนีๅ 

๎.๏.ํ ยุทธศาสตร์ดຌานความมัไนคง มีปງาหมายทัๅง฿นการสรຌางสถียรภาพ 
ภาย฿นประทศละชวยลดละปງองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทัๅงสรຌางความชืไอมัไน฿นกลุมประทศอาซียน
ละประชาคมลกทีไมีตอประทศเทย กรอบนวทางทีไตຌอง฿หຌความสาคัญ อาทิ 

(ํ) การสริมสรຌางความมัไนคงของสถาบันหลักละการปกครองระบอบ 
ประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงปຓนประมุข 

(๎) การปฏิรูปกลเกการบริหารประทศละพัฒนาความมัไนคงทางการมือง ขจัด 
คอร์รัปชัไน สรຌางความชืไอมัไน฿นกระบวนการยุติธรรม 

(๏) การรักษาความมัไนคงภาย฿นละความสงบรียบรຌอยภาย฿น ตลอดจนการ 
บริหารจัดการความมัไนคงชายดนละชายฝัດงทะล 

(๐) การพัฒนาระบบ กลเก มาตรการละความรวมมือระหวางประทศทุกระดับ  
ละรกัษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประทศมหาอานาจ พืไอปງองกันละกຌเขปัญหาความมัไนคงรูปบบ฿หม 

(๑) การพัฒนาสริมสรຌางศักยภาพการผนึกกาลังปງองกันประทศ การรักษาความ 
สงบรียบรຌอยภาย฿นประทศสรຌางความรวมมือกับประทศพืไอนบຌานละมิตรประทศ 

(๒) การพัฒนาระบบการตรียมพรຌอมหงชาติละระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  
รักษาความมัไนคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิไงวดลຌอม 

(๓) การปรับกระบวนการทางานของกลเกทีไกีไยวขຌองจากนวดิไงสูนวระนาบมาก 
ขึๅน 

๎.๏.๎ ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน พืไอ฿หຌประทศเทยสามารถ 
พัฒนาเปสูการปຓนประทศพัฒนาลຌว ซึไงจ้าปຓนตຌองยกระดับผลิตภาพการผลิตละการ฿ชຌนวัตกรรม฿นการพิไม
ความสามารถ฿นการขงขันละการพัฒนาอยางยัไงยืนทัๅง฿นสาขาอุตสาหกรรม กษตรละบริการ การสรຌางความ
มัไนคงละปลอดภัยดຌานอาหาร การพิไมขีดความสามารถทางการคຌาละการปຓนผูຌประกอบการ รวมทัๅงการ
พัฒนาฐานศรษฐกิจหงอนาคต ทัๅงนีๅภาย฿ตຌกรอบการปฏิรูปละพัฒนาปัจจัยชิงยุทธศาสตร์ทุกดຌาน อันเดຌก
ครงสรຌางพืๅนฐานละระบบลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ ทคนลยีละนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ ละการ
บริหารจัดการทัๅง฿นภาครัฐละภาคธุรกิจอกชน กรอบนวทางทีไตຌอง฿หຌความสาคัญ อาทิ 

(ํ) การพัฒนาสมรรถนะทางศรษฐกิจ เดຌกการรักษาสถียรภาพศรษฐกิจละ 
สรຌางความชืไอมัไน การสงสริมการคຌาละการลงทุนทีไอยูบนการขงขันทีไปຓนธรรมละรับผิดชอบตอสังคม 
ตลอดจนการพัฒนาประทศสูความปຓนชาติการคຌาพืไอ฿หຌเดຌประยชน์จากหวงซมูลคา฿นภูมิภาค ละปຓนการ
ยกระดับเปสูสวนบนของหวงซมูลคามากขึๅน 
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(๎) การพัฒนาภาคการผลิตละบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมละมี 
ความปຓนมิตรตอสิไงวดลຌอม ดยมีการ฿ชຌดิจิทัลละการคຌาทีไขຌมขຌนพืไอสรຌางมูลคาพิไมละขยายกิจกรรมการ
ผลิตละบริการ ดยมุงสูความปຓนลิศ฿นระดับลกละ฿นระดับภูมิภาค฿นอุตสาหกรรมหลายสาขา ละ฿นภาค
บริการทีไหลากหลายตามรูปบบการด้านินชีวิตละการด้านินธุรกิจทีไปลีไยนเป รวมทัๅงปຓนหลงอาหารคุณภาพ 
สะอาดละปลอดภัยของลก 
                                   - ภาคกษตร ดยสริมสรຌางฐานการผลิต฿หຌขຌมขใงละยัไงยืน พิไมขีดความสามารถ
฿นการขงขันของภาคกษตรสงสริมกษตรกรรายยอย฿หຌปรับเปสูการท้าการกษตรยัไงยืนทีไปຓนมิตรกับ
สิไงวดลຌอมละรวมกลุมกษตรกร฿นการพัฒนาอาชีพทีไขຌมขใง ละการพัฒนาสินคຌากษตรทีไมีศักยภาพละ
อาหารคุณภาพ สะอาด ละปลอดภัย 
                                - ภาคอุตสาหกรรม ดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปัจจุบันทีไมีศักยภาพสูง ละพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตทีไมีศักยภาพ ดยการ฿ชຌดิจิทัลละการคຌามาพิไมมูลคา
ละยกระดับหวงซมลูคา฿นระดับสูงขึๅน 
                                 - ภาคบริการ ดยขยายฐานการบริการ฿หຌมีความหลากหลาย มีความปຓนลิศละปຓน
มิตรตอสิไงวดลຌอม ดยการยกระดับบริการทีไปຓนฐานรายเดຌดิม ชน การทองทีไยว ละพัฒนา฿หຌประทศเทย
ปຓนศูนย์กลางการ฿หຌบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดຌานการงินละธุรกิจบริการทีไมีศกัยภาพอืไนโ ปຓนตຌน 

   (๏) การพัฒนาผูຌประกอบการละศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูຌประกอบการ  
ยกระดับผลิตภาพรงงานละพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม (SMEs) สูสากล ละพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนละสถาบันกษตรกร 

(4) การพัฒนาพืๅนทีไศรษฐกิจพิศษละมืองพัฒนาขตศรษฐกิจพิศษชายดน  
ละพัฒนาระบบมืองศูนย์กลางความจริญ จัดระบบผังมืองทีไมีประสิทธิภาพละมีสวนรวม มีการจัดการ
สิไงวดลຌอมมือง ละครงสรຌางพืๅนฐานทางสังคมละศรษฐกิจทีไสอดคลຌองกับศักยภาพ 

    (๑) การลงทุนพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน ฿นดຌานการขนสง ดຌานพลังงาน ระบบ 
ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารละการวิจัยละพัฒนา 

(๔) การชืไอมยงกับภูมิภาคละศรษฐกิจลกสรຌางความปຓนหุຌนสวนการพัฒนากับ 
นานาประทศ สงสริมความรวมมือกับนานาชาติ฿นการสรຌางความมัไนคงดຌานตางโ พิไมบทบาทของเทย฿นองค์กร
ระหวางประทศ รวมถึงสรຌางองค์ความรูຌดຌานการตางประทศ 

๎.๏.๏ ยุทธศาสตร์การพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพคน พืไอพัฒนาคนละ 
สังคมเทย฿หຌปຓนรากฐานทีไขใงกรงของประทศมีความพรຌอมทางกาย ฿จ สติปัญญา มีความปຓนสากล มีทักษะ
การคิดวิคราะห์อยางมีหตุผล มีระบียบวินัย คารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รูຌคุณคาความปຓนเทย มี
ครอบครัวทีไมัไนคง กรอบนวทางทีไตຌอง฿หຌความสาคัญ อาทิ 

(ํ) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต฿หຌสนับสนุนการจริญติบตของ 
ประทศ 

(๎) การยกระดับคุณภาพการศึกษาละการรียนรูຌ฿หຌมีคณุภาพ ทาทียม ละ 
ทัไวถึง 

(๏) การปลูกฝังระบียบวินัย คณุธรรม จริยธรรมคานิยมทีไพึงประสงค์ 
(๐) การสรຌางสริม฿หຌคนมีสุขภาวะทีไดี 
(๑) การสรຌางความอยูดีมีสุขของครอบครัวเทยสริมสรຌางบทบาทของสถาบัน 

ครอบครัว฿นการบมพาะจิต฿จ฿หຌขຌมขใง 
๎.๏.๐ ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌางอกาสความสมอภาคละทาทียมกันทางสังคม  
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พืไอรงกระจายอกาสการพัฒนาละสรຌางความมัไนคง฿หຌทัไวถึง ลดความหลืไอมลๅ้าเปสูสังคมทีไสมอภาคละปຓน
ธรรม กรอบนวทางทีไตຌอง฿หຌความสาคัญ อาทิ 

(ํ) การสรຌางความมัไนคงละการลดความหลืไอมลๅ้าทางดຌานศรษฐกิจละ 
สงัคม 

(๎) การพัฒนาระบบบริการละระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๏) การสรຌางสภาพวดลຌอมละนวัตกรรมทีไอืๅอตอการด้ารงชีวิต฿นสังคมสูง 

วัย 
(๐) การสรຌางความขຌมขใงของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมละความ 

ขຌมขใงของชุมชน 
(๑) การพัฒนาการสืไอสารมวลชน฿หຌปຓนกลเก฿นการสนับสนุนการพัฒนา 

 
๎.๏.๑ ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌางการติบตบนคุณภาพชีวิตทีไปຓนมิตรตอสิไงวดลຌอม  

พืไอรงอนุรักษ์ฟຕนฟูละสรຌางความมัไนคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ ละมีความมัไนคงดຌานนๅ้า รวมทัๅงมี
ความสามารถ฿นการปງองกันผลกระทบละปรับตัวตอการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศละภัยพิบัติธรรมชาติ 
ละพัฒนามุงสูการปຓนสังคมสีขียว กรอบนวทางทีไตຌอง฿หຌความสาคัญ อาทิ 

(ํ) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟຕนฟูละปງองกันการท้าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๎) การวางระบบบริหารจัดการนๅ้า฿หຌมปีระสิทธิภาพทัๅง ๎๑ ลุมนๅ้า นຌนการ 

ปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 
(๏) การพัฒนาละ฿ชຌพลังงานทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม 
(๐) การพัฒนามืองอุตสาหกรรมชิงนิวศละมืองทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม 
(๑) การรวมลดปัญหาลกรຌอนละปรับตัว฿หຌพรຌอมกับการปลีไยนปลงสภาพ 

ภูมอิากาศ 
(๒) การ฿ชຌครืไองมือทางศรษฐศาสตร์ละนยบายการคลังพืไอสิไงวดลຌอม 

๎.๏.๒ ยุทธศาสตร์ดຌานการปรับสมดุลละพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ  
พืไอ฿หຌหนวยงานภาครัฐมีขนาดทีไหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพละประสิทธิผล
กระจายบทบาทภารกิจเปสูทຌองถิไนอยางหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบนวทางทีไตຌอง฿หຌความสาคัญ อาทิ 

(ํ) การปรับปรุงครงสรຌาง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ฿หຌมีขนาดทีไ 
หมาะสม 

(๎) การวางระบบบริหารราชการบบบูรณาการ 
(๏) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก้าลังคนละพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๐) การตอตຌานการทุจริตละประพฤติมิชอบ 
(๑) การปรับปรุงกฎหมายละระบียบตางโ฿หຌทันสมัย ปຓนธรรมละปຓน 

สากล 
(๒) การพัฒนาระบบการ฿หຌบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
(๓) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายเดຌละรายจายของภาครัฐ 

๎.๐ กลเกการขับคลืไอนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะปຓนผนมบทหลัก฿นการพัฒนาประทศพืไอ฿หຌสวนราชการละ 

หนวยงานตางโ ฿ชຌปຓนนวทาง฿นการจัดท้าผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประทศ฿นดຌานตางโ อาทิ ผนพัฒนา
ศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ผนฉพาะดຌานตางโ ชน ดຌานความมัไนคง ศรษฐกิจ การศึกษา  
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ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ ผนปฏิบัติการ฿นระดับกระทรวงละ฿นระดับพืๅนทีไ ฿หຌมีความสอดคลຌองกันตามหຌวงวลา
นอกจากนีๅยุทธศาสตร์ชาติจะ฿ชຌปຓนกรอบ฿นการจัดสรรงบประมาณละทรัพยากรอืไนโ ของประทศ พืไอ
ขับคลืไอนการพัฒนาอยางมีอกภาพ฿หຌบรรลุปງาหมาย ดยจะตຌองอาศัยการประสานความรวมมือจากหลายภาค
สวน ภาย฿ตຌระบบประชารัฐ คือ ความรวมมือของภาครัฐภาคอกชน ภาคประชาชนละประชาสังคม ทัๅงนีๅ 
รัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทยจะเดຌมีการก้าหนดกีไยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติละนวทาง฿นการนา
ยุทธศาสตร์ชาติเปสูการปฏิบัติ พืไอทีไสวนราชการละหนวยงานตางโ จะสามารถขับคลืไอนการพัฒนาเดຌอยาง
ตอนืไองละบูรณาการ 

๎.๑ ปัจจัยความสารใจของยุทธศาสตร์ชาติ 
๎.๑.ํ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก้าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวทีไชัดจน มีการก้าหนด 

ปງาหมายละภาพ฿นอนาคตของประทศทีไชัดจนละปຓนทีไขຌา฿จ รับรูຌ ละยอมรับปຓนจຌาของรวมกันสามารถ
ถายทอดปງาหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สูปງาหมายฉพาะดຌานตางโ ตามระยะวลาปຓนชวงโ ของหนวยงาน
ปฏิบัติเดຌ ละมกีารก้าหนดตัวชีๅวัดทีไสามารถวัดผลสัมฤทธ่ิเดຌ 

๎.๑.๎ ระบบละกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลเกชืไอมยงกับผนพัฒนา 
ศรษฐกิจละสังคมหงชาติละผน฿นระดับตางโ พืไอ฿หຌสวนราชการน้ายุทธศาสตร์ชาติเปปฏิบัติ รวมทัๅงกรอบ
กฎหมายดຌานการจัดสรรงบประมาณ ฿หຌสามารถระดมทรัพยากรพืไอผลักดันขับคลืไอนการดานินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติอยางมีบูรณาการ ละกรอบกฎหมายทีไจะก้าหนด฿หຌการด้านินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความ
ตอนืไอง รวมทัๅงมีระบบการติดตามละประมินผลอยางปຓนระบบ฿นทุกระดับ 

๎.๑.๏ กลเกสูการปฏิบัติ มีกลเกทีไสอดรับ/สอดคลຌองตัๅงตระดับการจัดท้ายุทธศาสตร์  
การน้าเปสูการปฏิบัติ ละการติดตามประมินผล รวมทัๅงมีกลเก฿นการก้ากับดูล บริหารจัดการละการ
ขับคลืไอนยุทธศาสตร์ชาติสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพละหนวยงานปฏิบัติจะตຌองมีความขຌา฿จ สามารถ
ก้าหนดผนงานครงการ฿หຌสอดคลຌองกับปງาหมายทีไก้าหนดเวຌ฿นยุทธศาสตร์ชาติ 

 
1.2 ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ 12 
 การจัดท้าผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปขององค์การบริหารสวนต้าบลบิกเพรมีความสัมพันธ์ละ 

สอดคลຌองกับผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  ดยผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะตຌอง
สอดคลຌองกับผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ  ตทัๅงนีๅ  ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ 
ํํ (พ.ศ. ๎๑๑๑ - ๎๑๑๕) เดຌสิๅนสุดลงละการจัดท้าผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ  ฉบับทีไ  ํ๎  อยู
ระหวางการสนอรางผนซึไงเดຌก้าหนดยุทธศาสตร์อาเวຌลຌว 

ดังนัๅน  พืไอ฿หຌการจัดท้าผนพัฒนาทຌองถิไนสีไป (พ.ศ. ๎๑๒ํ – ๎๑๒๐) ขององค์การบริหาร 
สวนต้าบลบิกเพร   มีความสอดคลຌองกับทิศทางผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ ํ๎ องค์การ
บริหารสวนต้าบลบิกเพร จงึเดຌจดัท้าผนทีไสอดคลຌองกับผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ ํ๎  ซึไง
มีทัๅงหมด  ํ์ ยุทธศาสตร์ ดังนีๅ 

ยุทธศาสตร์ทีไ ํ  การสริมสรຌางละพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ทีไ ๎  การสรຌางความปຓนธรรมลดความหลืไอมลๅ้า฿นสังคม 
ยุทธศาสตร์ทีไ ๏  การสรຌางความขຌมขใงทางศรษฐกิจละขงขันเดຌอยางยัไงยืน 
ยุทธศาสตร์ทีไ ๐  การติบตทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมพืไอการพัฒนาอยางยัไงยืน 
ยุทธศาสตร์ทีไ ๑  การสริมสรຌางความมัไนคงหงชาติพืไอการพัฒนาประทศสูความมัไงคัไง 

ละยัไงยืน 
ยุทธศาสตร์ทีไ ๒  การบริหารจัดการ฿นภาครัฐ การปງองกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบละ 
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ธรรมาภิบาล฿นสังคมเทย 
ยุทธศาสตร์ทีไ ๓  การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานละระบบลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ทีไ ๔  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ ทคนลยี วิจัย ละนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ทีไ ๕  การพัฒนาภาค มือง ละพืๅนทีไศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ทีไ ํ์ ความรวมมือระหวางประทศพืไอการพัฒนา 

ํ. กรอบนวคิดละหลักการ 
฿นชวงของผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติฉบับทีไ ํ๎ (พ.ศ. ๎๑๒์ – ๎๑๒๐) ประทศ 

เทยจะยังคงประสบสภาวะวดลຌอมละบริบทของการปลีไยนปลงตางโ ทีไอาจกอ฿หຌกิดความสีไยงทัๅงจาก
ภาย฿นละภายนอกประทศ อาทิ กระสการปຂดศรษฐกิจสรี ความทຌาทายของทคนลยี฿หมโ การขຌาสูสงัคม
ผูຌ สู งอายุ  การกิด ภัยธรรมชาติทีไ รุนรง ประกอบ กับสภาวการณ์ ดຌ านต างโ  ทัๅ ง ศรษฐกิจ  สั งคม 
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมของประทศ฿นปัจจุบันทีไยังคงประสบปัญหา฿นหลายดຌาน ชน ปัญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถ฿นการขงขัน คุณภาพการศึกษา ความหลืไอมลๅ้าทางสังคม ปຓนตຌน ท้า฿หຌการพัฒนา
฿นชวงผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ ํ๎ จึงจ้าปຓนตຌองยึดกรอบนวคิดละหลักการ฿นการวางผนทีไส้าคัญ ดังนีๅ  

(ํ) การนຌอมน้าละประยุกต์฿ชຌหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง  
(๎) คนปຓนศูนย์กลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม  
(๏) การสนับสนุนละสงสริมนวคิดการปฏิรูปประทศ ละ  
(๐) การพัฒนาสูความมัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 

๎. สถานะของประทศ 
๎.ํ ดຌานศรษฐกิจ 
     ๎.ํ.ํ  ๏ ปรกของผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ ํํ ริไมสดง฿หຌหในถึงขຌอจ้ากัด฿นการขยายตัว 

ทางศรษฐกิจ มຌวาศรษฐกิจของเทย฿นระยะทีไผานมา (ยกวຌนชวงวิกฤตการณ์ทางศรษฐกิจ ป ๎๑๐์-๎๑๐ํ) 
จะขยายตัวเดຌดีฉลีไยประมาณรຌอยละ ๑ ตอป จนท้า฿หຌรายเดຌประชาชาติตอหัว (GNP Per Capita) ฿นป ๎๑๑๓ 
มาอยูทีไประมาณ ํ๕๒,๎๐์ บาท หรือประมาณ ๒,์๐ํ ดอลลาร์ สรอ. ตอคนตอป ซึไงทຌา฿หຌประทศเทยเดຌขยับ
ฐานะขึๅนมาปຓนประทศรายเดຌปานกลางขัๅนสูง (Upper Middle Income Country) ต฿นระยะ ๔ ปทีไผานมา
การขยายตัวทางศรษฐกิจชะลอตัวลงละมีความผันผวน ดยขยายตัวฉลีไยพียงรຌอยละ ๏.๎ ชะลอจากรຌอยละ 
๑.๓ ฿นชวงผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ ๕ ซึไงตไ้ากวาศักยภาพของระบบศรษฐกิจละตไ้ากวาระดับทีไจะท้า฿หຌประทศเทย
หลุดจากกับดักประทศรายเดຌปานกลาง฿นระยะวลาอันควร ดยสาหตุทีไส้าคัญประการหนึไงมาจากการชะลอตัว
ของการลงทุนดยรวมอยางตอนืไอง ดังจะหในเดຌจาก สัดสวนการลงทุนรวมตอผลิตภัณฑ์มวลรวม฿นประทศ 
(Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากรຌอยละ ๐ํ.๏ ฿นชวงป ๎๑๏๐ – ๎๑๏๕ ปຓนรຌอยละ ๎๑.๑ 
฿นชวงป ๎๑๐๏ – ๎๑๑๓ นอกจากนีๅ มืไอทียบกับประทศอืไนโ ฿นภูมิภาค จะพบวาอัตราการขยายตัวของการ
ลงทุนของเทยดยฉลีไย฿นชวงป ๎๑๐๏ – ๎๑๑๓ อยูทีไประมาณรຌอยละ ๐.๕ ตไ้ากวาสิงคปร์ละมาลซียซึไงมี
ระดับการพัฒนาทีไสูงกวาเทย 

๎.๎.๎ การปรับครงสรຌางการผลิตสูประทศรายเดຌปานกลางขัๅนสูง ตความสามารถ฿นการ 
ขงขันริไมลดลง ครงสรຌางการผลิตของเทยเดຌปลีไยนผานจากภาคกษตรเปสูภาคอุตสาหกรรมละบริการมาก
ขึๅน (สัดสวนของภาคกษตร อุตสาหกรรม ละบริการ฿นป ๎๑๑๏ ทีไระดับรຌอยละ ๕.๕ ๎๑.๐ ละ ๒๐.๓ ปຓน
รຌอยละ ๓.๎  ๎๔.๑ ละ ๒๐.๏ ฿นป ๎๑๑๓ ตามลຌาดับ) ดยภาคอุตสาหกรรมเดຌมีการสัไงสมองค์ความรูຌละ
ทคนลยีอยางตอนืไอง ทຌา฿หຌมีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขัๅนปฐมภาย฿ตຌการบริหารจัดการของงินทุนตางชาติ
มาปຓนอุตสาหกรรมพืๅนฐาน (Supporting Industry) ละอุตสาหกรรมทีไมีทคนลยีสูงขึๅนภาย฿ตຌครือขายของ
บริษัทม฿นตางชาติละของนักลงทุนเทยทีไมีสัดสวนสูงขึๅน จนประทศเทยกลายปຓนประทศรายเดຌปานกลางขัๅน
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สูง ขณะดียวกันกใมีการคลืไอนยຌายรงงานจากภาคกษตรเปยังภาคอุตสาหกรรมละบริการทีไมีประสิทธิภาพการ
ผลิตสูงกวา ท้า฿หຌผลิตภาพรงงาน฿นระยะทีไผานมายังพิไม฿นระดับทีไนาพอ฿จตการชะลอตัวของก้าลังรงงาน
ละการพิไมผลิตภาพการผลิตของก้าลังรงงานปຓนเปอยางลาชຌา ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการ
ผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ทีไลดลงทຌา฿หຌความสามารถ฿นการขงขันระหวางประทศ฿นระยะ
หลังลดลงซึไงสะทຌอนมาทีไปริมาณการสงออกรวมขยายตัวชຌาลงจากรຌอยละ ๕.๓ ตอป฿นชวงผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ ๕ 
(พ.ศ. ๎๑๐๑-๎๑๐๕) ปຓนฉลีไยรຌอยละ ํ.ํ ฿นชวง ๏ ปของผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ ํํ (พ.ศ. ๎๑๑๑-๎๑๑๓) 

๎.ํ.๏ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลติรวม (TFP) ยังคงอยู฿นระดับตไ้าท้า฿หຌขาดพลัง฿น 
การขับคลืไอนการขยายตัวทางศรษฐกิจ฿หຌหลุดพຌนจากการปຓนประทศรายเดຌปานกลาง ซึไงตຌองอาศัยการผลิตทีไ
มีทคนลยีละนวัตกรรมการผลิตทีไปຓนของตนองมากขึๅน มຌวาการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม฿นชวง
กอนผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ ํ์ จะอยู฿นระดับทีไนาพอ฿จกใตาม ตมีนวนຌมลดลง฿นระยะ ๔ ป ทีไผานมา ละยังมี
ความลาชຌามืไอทียบกับประทศทีไริไมพัฒนาประทศ฿นชวงวลาดียวกันละสามารถยกระดับการพัฒนาประทศ
ขຌาสูการปຓนประทศรายเดຌสูง฿นชวงกอนหนຌา ทัๅงนีๅการขยายตัวของ 

ผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากรຌอยละ ๏.๏๎ ฿นชวงผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ ๕ ปຓนรຌอยละ ๎.์๑  
฿นชวงครึไงรกของผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ ํํ ทຌา฿หຌประทศเทยจຌาปຓนตຌอง฿หຌความส้าคัญกับการพัฒนาทคนลยี
ละนวัตกรรมการผลิตพิไมการลงทุนพืไอพิไมประสิทธิภาพของระบบศรษฐกิจ ละพิไมรงขับคลืไอนจากผลิต
ภาพการผลิตของปัจจยัรงงาน 

๎.ํ.๐  การลดลงของความขใงกรงดຌานสถียรภาพทางศรษฐกิจจะปຓนอุปสรรคตอการกຌเข 
ปัญหาชิงครงสรຌาง การรองรับงืไอนเข฿นระบบศรษฐกิจลก ละการด้านินนยบายละการบริหารจัดการ
ศรษฐกิจ฿นอนาคต มຌวาศรษฐกิจเทยจะประสบปัญหาสถียรภาพทางศรษฐกิจรุนรงถึงสองครัๅง฿นป ๎๑๎๐ 
ละ ๎๑๐์ ตการ฿หຌความส้าคัญกับการรักษาวินัยทางการงินละการคลังท้า฿หຌสถียรภาพของศรษฐกิจเทย
อยู฿นกณฑ์ทีไขใงกรง ดยฉพาะมืไอทียบกับประทศทีไมีระดับการพัฒนา฿นระดับ฿กลຌคียงกันอยางเรกใตาม 
สถียรภาพทางศรษฐกิจซึไงปຓนจุดขใงของศรษฐกิจเทยละอืๅออ้านวยตอการขยายตัวทางศรษฐกิจมาอยาง
ตอนืไองริไมมีสัญญาณทีไจะปຓนขຌอจຌากัดตอการขยายตัวทางศรษฐกิจ฿นระยะยาวมากขึๅน ดยฉพาะหนีๅ
สาธารณะซึไงพิไมขึๅนจากฉลีไยรຌอยละ ๏๓.๕ ฿นชวงผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ ํ์ ปຓนรຌอยละ ๐๎.๎ ฿นชวง ๏ ปรก
ของผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ ํํ ชีๅ฿หຌหในวามຌจะอยูภาย฿ตຌกรอบวินัยทางการคลังตมีนวนຌมพิไมขึๅนจากผลของ
การด้านินมาตรการกระตุຌนศรษฐกิจระยะสัๅน฿นระยะทีไผานมาละจะปຓนขຌอจຌากัดตอการ฿ชຌมาตรการทางการ
คลัง฿นการกระตุຌนศรษฐกิจละการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางศรษฐกิจ฿นระยะตอเป 

๎.ํ.๑ อันดับความสามารถ฿นการขงขันดยรวมยังปรับตัวดีขึๅนเมมากนัก นืไองจาก 
ตางประทศมีพลังการขับคลืไอนมากกวาเทย ละประทศเทยอยู฿นสถานการณ์การขงขันทีไอยูตรงกลาง
ระหวางประทศทีไมีความเดຌปรียบดຌานตຌนทุนรงงานละการผลิต ละประทศทีไมีความกຌาวหนຌาละ
ความสามารถ฿นการขงขันทางนวัตกรรมละความคิดสรຌางสรรค์ ดย฿นป พ .ศ . ๎๑๑๓ WEF (World 
Economic Forum) เดຌจัดอันดับความสามารถ฿นการขงขันของประทศเทยปຓนอันดับทีไ ๏ํ จาก ํ๐๐ 
ประทศ ละ฿นป พ .ศ . ๎๑๑๓ IMD (International Institute for Management Development) เดຌจัด
อันดับเวຌทีไ ๏์ จาก ๒ํ ประทศชัๅนน้า ฿นขณะทีไผลการวิจยัประทศทีไมีความสะดวก฿นการขຌาเปประกอบธุรกิจ
ประจຌาป ๎๑๑๔ หรือ Ease of Doing Business ๎์ํ๑  ซึไงด้านินการดยธนาคารลกนัๅนประทศเทยเดຌรับ
การจัด฿หຌอยู฿นอันดับทีไ ๎๒ จาก ํ๔๕ ประทศทัไวลก  

๎.ํ.๒ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ ทคนลยี วิจัย ละนวัตกรรมของประทศเดຌรับ 
การยกระดับดีขึๅนจากการผนึกก้าลังของหนวยงานดຌานวิทยาศาสตร์ ทคนลยี วิจัย ละนวัตกรรม ละชืไอมยง
฿หຌกิดความมัไน฿จของภาคธุรกิจอกชน ตยังคงอยู฿นระดับตไ้ามืไอปรียบทียบกับกลุมประทศทีไมีรายเดຌสูง ดย
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฿นป ๎๑๑๓ อันดับความพรຌอมดຌานครงสรຌางพืๅนฐานทางวิทยาศาสตร์อยูทีไ ๐๓ ละดຌานทคนลยีทีไ ๐๐ จาก 
๒ํ ประทศทีไจัดอันดับดย IMD ลดลงมืไอทียบกับอันดับทีไ ๏๓ ละ ๐๏ ตามล้าดับ฿นป ๎๑๑ํ ละตลอดชวง
ระยะวลา ํ๐ ปทีไผานมา (๎๑๐๏-๎๑๑๒) คาฉลีไยการลงทุนดຌานการวิจยัละพัฒนาตอ GDP ยังคงอยู฿นระดับ
รຌอยละ ์.ํ๓ ตอ GDP ดย฿นป ๎๑๑๒ (ขຌอมูลลาสุด) ประทศเทยมีการลงทุนดຌานการวิจัยละพัฒนาพิไมขึๅน
ปຓนรຌอยละ ์.๐๔ ตอ GDP ดยปຓนการลงทุนวิจัยละพัฒนาจากภาครัฐประมาณรຌอยละ ๑๏ ละจาก
ภาคอกชนประมาณรຌอยละ ๐๓ ขณะทีไประทศทีไพัฒนาลຌว ชน กาหลี฿ตຌ ญีไปุຆน สหรัฐอมริกา ออสตรลีย มี
คา฿ชຌจายพืไอการวิจยัละพัฒนาอยูทีไรຌอยละ ๐.์๏, ๏.๏๑, ๎.๓๕, ละ ๎.๎๓ ตอ GDP ฿นป ๎๑๑๑ ตามล้าดับ 

ขณะดียวกันบุคลากรดຌานการวิจยัละพัฒนาของประทศยังมีจา้นวนเมพียงพอตอการสงสริม 
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ ทคนลยี วิจัย ละนวัตกรรม฿นระดับกຌาวหนຌา ดย฿นป ๎๑๑๒ บุคลากรดຌานการวิจัย
ละพัฒนามีจຌานวน ํํ คนตอประชากร ํ์,์์์ คน ซึไงมืไอปรียบทียบกับประทศพัฒนาลຌว สวน฿หญจะ
อยูทีไระดับ ๎์-๏์ คนตอประชากร ํ์,์์์ คน  

๎.ํ.๓ สถานการณ์ดຌานครงสรຌางพืๅนฐานยังคงมีปัญหา฿นหลายโ ดຌาน ประกอบดຌวยรูปบบ 
การขนสงยังเมสามารถปรับปลีไยนจากทางถนนปຓนทางนๅ้าละทางรางเดຌตามปງาหมายละยังขาดการพัฒนา
คุณภาพการ฿หຌบริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดอกภาพ การ฿หຌบริการนๅ้าประปายังกระจุก฿นขต
นครหลวงละขตมืองหลัก฿นภูมิภาค ละมีหลงนຌาดิบเมพียงพอ การ฿หຌบริการ ICT ยังเมทัไวถึงกระจุกตัวอยู
฿นมือง ละมีราคาคอนขຌางสูง ประสิทธิภาพการ฿ชຌพลังงานของประทศมีนวนຌมลดลงลใกนຌอยละยังคงผชิญ
กับความสีไยงดຌานความมัไนคงทัๅง฿นระยะสัๅนละระยะยาว นอกจากนัๅน การสงสริมการวิจยัละพัฒนาทคนลยี
ละการพัฒนานวัตกรรมดຌานพลังงานละ ICT อยู฿นระดับตไ้าละมีขຌอจ้ากัด ยังเมสามารถพัฒนาตอยอด฿นชิง
พาณิชย์เดຌอยางปຓนรูปธรรมนอกจากนีๅ ดຌานบุคลากรละการบริหารจัดการ รวมทัๅงกฎหมายทีไกีไยวขຌองกับการ
บริหารจัดการดຌานครงสรຌางพืๅนฐานยังขาดประสิทธิภาพ ดยฉพาะการคุຌมครองทรัพย์สินทางปัญญา การท้า
ธุรกรรมอิลใกทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย ละขຌอจ้ากัดตอการท้าธุรกิจ฿หมละการประกอบกิจการ฿น
ตางประทศ ตลอดจนบุคลากรดຌานลจิสติกส์ยังขาดความรูຌละทักษะฉพาะดຌานทีไตรงตอความตຌองการของ
อุตสาหกรรม ชน ความรูຌดຌานภาษา ความรูຌดຌานทคนลยี ละความรูຌ฿นการด้านินธุรกิจตางประทศ ปຓนตຌน 

๎.๎ ดຌานสังคม 
      ๎.๎.ํ ครงสรຌางประชากรปลีไยนปลงขຌาสูการปຓนสังคมสูงวัย ตยังคงมีปัญหาทัๅง฿น 

ชิงปริมาณละคุณภาพของประชากร฿นทุกชวงวัย นืไองจากปัจจัยหลักโ เดຌก 
(ํ) ประชากรวัยดใกของเทยมีจานวนลดลงอยางรวดรใว มีพัฒนาการเมสมวัยละการ 

ตัๅงครรภ์฿นกลุมวัยรุนทีไมีนวนຌมพิไมขึๅน อัตราการจริญพันธ์ุรวมลดลงจาก ๒.๏ คน ฿นชวงป ๎๑์๓-๎๑์๔ 
ปຓน ํ.๒๎ คน ฿นชวงป ๎๑๐๔-๎๑๑๑๔ ละคาดวา฿นป ๎๑๔๏ จะลดลงหลือพียง ํ.๏ คน  

(๎) กาลังรงงานมีนวนຌมลดลง ละรงงานกวารຌอยละ ๏์ ปຓนประชากรกลุมจ 
นอรชัไน Y (Gen Y)* ขณะทีไผลิตภาพรงงานยังพิไมขึๅนชຌา ซึไงจะปຓนขຌอจ้ากัดตอการพัฒนา฿นระยะตอเป ก้าลัง
รงงานของเทยมีจ้านวน ๏๔.๕ ลຌานคน฿นชวงป ๎๑๑๑-๎๑๑๓ ละริไมลดลงรຌอยละ ์.ํ ฿นป ๎๑๑๒ ละ
รຌอยละ ์.๎ ฿นป ๎๑๑๓ ขณะทีไผลิตภาพรงงานฉลีไยพิไมขึๅนรຌอยละ ๎.๎ ตอป฿นชวง ํ์ ปทีไผานมา (ป 
๎๑๐๔–๎๑๑๓) ตยังตไ้ากวาประทศพืไอนบຌาน ชน มาลซีย ํ ทาตัว ละสิงคปร์ ๑ ทาตัว ละก้าลัง
รงงานกวารຌอยละ ๒๑.ํ มีการศึกษาระดับมัธยมตຌนละตไ้ากวา นอกจากนีๅ ก้าลังรงงานกลุมจนอรชัไนวาย 
ซึไงมีจ้านวนรຌอยละ ๎๓ ของประชากร฿นป ๎๑๑๏ มีลักษณะความปຓนปัจจกสูง เม฿หຌความส้าคัญกับการมี
ครอบครัว สงผลตอรูปบบการประกอบอาชีพละอัตราการจริญพันธ์ุรวมของประทศ฿นอนาคต 

(๏) กลุมผูຌสูงอายุวัยกลางละวัยปลายมีนวนຌมพิไมสูงขึๅน สะทຌอนถึงภาระคา฿ชຌจาย 
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ดຌานสุขภาพทีไพิไมมากขึๅน ขณะทีไผูຌสูงอายุจ้านวนมากยังมีรายเดຌเมพียงพอ฿นการยังชีพ ผูຌสูงอายุมีนวนຌม
พิไมขึๅนจาก ํ์.๏ ลຌานคน (รຌอยละ ํ๒.๎) ฿นป ๎๑๑๔ ปຓน ๎์.๑ ลຌานคน (รຌอยละ ๏๎.ํ) ฿นป ๎๑๔๏ การ
พิไมขึๅนของผูຌสูงอายุวัยกลางละวัยปลายจะสงผลตอภาระคา฿ชຌจาย฿นการดูลทีไพิไมสูงขึๅน มຌผูຌสูงอายุมีสวนรวม
฿นก้าลังรงงานพิไมขึๅน ตมรีายเดຌเมพียงพอกับคา฿ชຌจาย นืไองจากมีการออมนຌอย ละหลงรายเดຌหลักรຌอยละ 
๓๔.๑ ของรายเดຌทัๅงหมดมาจากการกืๅอหนุนของบุตร  

    ๎.๎.๎ ครัวรือนเทยดยฉลีไยมีขนาดลดลงละรูปบบของครอบครัวปลีไยนปลงมี 
หลากหลายรูปบบมากขึๅน อัตราการจริญพันธ์ุทีไลดลงสงผล฿หຌขนาดครัวรือนดยฉลีไยลดจาก ๏.๒ คน ฿นป 
๎๑๐๏ หลือ ๏ คน ฿นป ๎๑๑๒ ดยครัวรือนดียว ครัวรือน ํ รุน ละครัวรือนหวงกลางมีการขยายตัวมาก
ทีไสุด฿นชวงป ๎๑๐๏-๎๑๑๒ สงผล฿หຌความสัมพันธ์ทางสังคมละครอบครัวปลีไยนปลงเปท้า฿หຌครอบครัวสีไยง
ตอการลมสลาย 

    ๎.๎.๏ คนเทยยังมีปัญหาชิงคุณภาพทัๅงดຌานสุขภาพ การรียนรูຌ ละคณุธรรมจริยธรรม ดย 
คนเทยมีอายุคาดฉลีไยสูงขึๅน อายุคาดฉลีไยมืไอรกกิดของคนเทย ป ๎๑๑๓ พศชาย ๓ํ.๏ ป พศหญิง ๓๔.๎ 
ป ตสียชีวิตกอนวัยอันควรจากรคละการบาดจใบ นืไองจากรคเมติดตอละอุบัติหตุ อยางเรกใตาม คนเทย
เดຌรับอกาสทางการศึกษาสูงขึๅน จຌานวนปการศึกษาฉลีไยของประชากรวัยรงงานอายุ ํ๑.๑๕ ป พิไมขึๅนอยาง
ตอนืไอง ดยชวงป ๎๑๑ํ-๎๑๑๒ มีการศึกษาฉลีไย ๔.๕ ป ขณะทีไคุณภาพการศึกษาอยู฿นระดับตไ้า สะทຌอนเดຌ
จากคะนนผลสัมฤทธ่ิทางการรียนของนักรียนขัๅนพืๅนฐาน (O-NET) ฿นป ๎๑๑๒ มีคาฉลีไยตไ้ากวารຌอยละ ๑์ 
นอกจากนีๅ คนเทยสวน฿หญมีปัญหาดຌานคุณธรรมจริยธรรม ดยผลการวิจัยละการส้ารวจตางโ พบวาปัญหา
ส้าคัญทีไสุด คือ ความซืไอสัตย์สุจริต ละการทุจริตคอร์รัปชัน ดยหในวาตຌองสงสริมคุณธรรมจริยธรรม฿น
สงัคมเทยรงดวน 

     ๎.๎.๐ สถานการณ์ความยากจนมีนวนຌมลดลง ตยังคงมีความหลืไอมลๅ้าของการกระจาย 
รายเดຌ สัดสวนคนจนลดลงอยางตอนืไองจากรຌอยละ ๐๎ ฿นป ๎๑๐๏ หลือรຌอยละ ํ์.๕ ฿นป ๎๑๑๒ ตความ
ยากจนยังกระจุกตัวหนานน฿นภาคตะวันฉียงหนือละภาคหนือ ขณะทีไความหลืไอมลຌาดຌานรายเดຌมีนวนຌมดี
ขึๅนลใกนຌอย คาสัมประสิทธ่ิความเมสมอภาค (Gini Coefficient) ดຌานรายเดຌลดลงจาก ์.๐๔๐ ฿นป ๎๑๑๐ 
หลือ ์.๐๒๑ ฿นป ๎๑๑๒ อยางเรกใตามความตกตางของรายเดຌระหวางกลุมคนรวยทีไสุดกับกลุมคนจนทีไสุด
ตกตางกันถึง ๏๐.๕ ทา ฿นป ๎๑๑๒ ดยกลุมคนรวยทีไสุดรຌอยละ ํ์ ถือครองรายเดຌสูงถึงรຌอยละ ๏๒.๔ ของ
รายเดຌทัๅงหมด ขณะทีไกลุมคนจนทีไสุดรຌอยละ ํ์ ถือครองรายเดຌพียงรຌอยละ ํ.ํ สาหตุพืๅนฐานทีไส้าคัญจาก
ครงสรຌางศรษฐกิจทีไเมสมดุล สงผล฿หຌการกระจายประยชน์ของการพัฒนาเปยังกลุมคนตางโ ฿นสังคมเมทัไวถึง* 
ประชากรทีไกิดชวงป ๎๑๑๑-๎๑๐๒ 

      ๎.๎.๑ ความหลืไอมลๅ้าระหวางกลุมคนยังคงปຓนปัญหาส้าคัญของสังคมเทย อัน 
นืไองมาจาก 

(ํ) ความหลืไอมลๅ้าดຌานสินทรัพย์ทัๅงดຌานการงินละการถือครองทีไดินยังคงกระจุก 
ตัวอยู฿นกลุมคนพียงสวนนຌอย ดยฉพาะอยางยิไงการถือครองทีไดินดยกลุมผูຌถือครองทีไดินรຌอยละ ๎์ มีการถือ
ครองทีไดินมากทีไสุด     มีสัดสวนการถือครองทีไดินสูงกวากลุมผูຌถือครองทีไดินรຌอยละ ๎์ ทีไมีการถือครองทีไดิน
นຌอยทีไสุด ๏๎๑.๓ ทา นืไองจากปัญหากรรมสิทธ่ิทีไดิน ละการขาดประสิทธิภาพ฿นการบริหารจัดการทีไดินวาง
ปลาของภาครัฐ 

(2) ดใกยากจนยังขຌาเมถึงการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ขณะทีไอกาส฿นการขຌาถึง 
การศึกษา฿นระดับปริญญาตรียังมีความตกตางกันตามฐานะของกลุมประชากร ระหวางขตมือง-ชนบทละ
ระหวางภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหารืไองคาครองชีพละการดินทางเปศึกษา ดยกลุมประชากรรຌอยละ 
ํ์ ทีไมีฐานะความปຓนอยูดีทีไสุด มีอกาสขຌาถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกวากลุมประชากรรຌอยละ ํ์ ทีไมี
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ฐานะความปຓนอยูดຌอยทีไสุดประมาณ ํ๕.ํ ทา นักศึกษา฿นขตมืองมีอกาสสูงกวานักศึกษา฿นขตชนบท
ประมาณ ๎.๎ ทา 

(3) คณุภาพการ฿หຌบริการสาธารณสุขยังคงมีความหลืไอมลๅ้ากันระหวางภูมิภาค  
ดยฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการพทย์ละสาธารณสุข อาทิ จากการส้ารวจทรัพยากรสาธารณสุข฿นป 
๎๑๑๒ พบวา อัตราสวนพทย์ตอประชากรระหวางกรุงทพฯ ละภาคตะวันออกฉียงหนือตางกันถงึ ๏.๒ ทา 

(4) ความหลืไอมลๅ้าการขຌาถึงการคุຌมครองทางสังคมของรงงาน รงงานอิสระ 
ขຌาถึงการคุຌมครองมากขึๅน จากการขຌาถึงการประกันตนตามมาตรา ๑์ ทีไพิไมขึๅนจาก ํ.๎๕ ลຌานคน ฿นป 
๎๑๑๑ ปຓน ๎.๐๓ํ ลຌานคน ฿นป ๎๑๑๓ ท้า฿หຌรงงาน฿นระบบมีสัดสวนพิไมขึๅนปຓนรຌอยละ ๐๎.๐ ฿นป ๎๑๑๓ 
อยางเรกใตาม รงงาน฿นระบบเดຌรับคาจຌางฉลีไยสูงกวารงงานนอกระบบประมาณ ๎.ํ ทา ฿นป ๎๑๑๒ 

(๐) ความหลืไอมลๅ้าดຌานกระบวนการยุติธรรม นืไองจากประชาชนเมขຌา฿จกฎหมาย  
ขຌาเมถึงกระบวนการยุติธรรม ละหนวยงาน฿นกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการ฿นการท้างาน นอกจากนีๅ 
ผูຌมีรายเดຌนຌอยมักเมเดຌรับความปຓนธรรม เมสามารถตอสูຌคดีจากการทีไ เมสามารถรับภาระคา฿ชຌจาย฿น
กระบวนการยุติธรรมละตຌอง฿ชຌระยะวลายาวนาน 

    ๎.๎.๒ คนเทยมีความมัไนคงทางสังคมมากขึๅน จากการทีไคนเทยกวารຌอยละ ๕๕.๕ เดຌรับ 
ความคุຌมครองทางดຌานสุขภาพ ดยอยูภาย฿ตຌระบบประกันสุขภาพถຌวนหนຌารຌอยละ ๓๏.๔ ระบบประกันสังคม
รຌอยละ  ํ๒.๓ ละระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขຌาราชการ/รัฐวิสาหกิจรຌอยละ ๓.ํ ขณะทีไ กลุมผูຌดຌอยอกาสมี
หลักประกันทางรายเดຌมัไนคงขึๅนละมีความครอบคลุมมากขึๅน ดย฿นป ๎๑๑๔ ผูຌสูงอายุเดຌรับการสงคราะห์บีๅย
ยังชีพพิไมขึๅนปຓนบบขัๅนบันเดตามชวงอายุ ๔.๏ ลຌานคน จากผูຌสูงอายุทัๅงประทศ ํ์.๐ ลຌานคน สวนผูຌพิการ
เดຌรับบีๅยยังชีพพิไมขึๅนปຓน ๔์์ บาท ครอบคลุมผูຌพิการรຌอยละ ๔๕.๑ ละรัฐ฿หຌงินอุดหนุนกดใกดຌอยอกาสทีไ
อยู฿นครอบครัวยากจน฿หຌเดຌรบัการลีๅยงดูทีไมีคุณภาพภาย฿ตຌครงการอุดหนุนพืไอการลีๅยงดูดใกรกกิดอยางเรกใ
ตาม สวัสดิการดຌานทีไอยูอาศัยยังเมครอบคุลมกลุมผูຌมีรายเดຌนຌอยละผูຌยากเรຌ มຌวารัฐจัดสวัสดิการดຌานทีไอยู
อาศัยภาย฿ตຌครงการตางโ ตปัจจุบันกลุมผูຌมีรายเดຌนຌอยละรายเดຌปานกลางยังเมมีกรรมสิทธ่ิ฿นทีไอยูอาศัยถึง 
๐.๑๐๐,๕๎๒ ครัวรือน อยางเรกใตาม รัฐริไม฿หຌความส้าคัญกับการพัฒนาทีไอยูอาศัยกผูຌสูงอายุดยฉพาะผูຌทีไมี
รายเดຌนຌอยละผูຌยากเรຌ 

    ๎.๎.๓ วัฒนธรรมอันดีงามของเทยริไมสืไอมถอยละสังคมเทยมีนวนຌมปຓนสังคมพหุ 
วัฒนธรรมมากขึๅน อาทิ การ฿หຌคุณคากับความสนุกสนาน ละความสะดวกสบาย ละลยรืไองวินัย มีความหในก
ตัว เมรูຌจักสียสละเมอืๅอฟຕอผืไอผ ละขาดความรับผิดชอบ นอกจากนีๅยังมีนวนຌมการปຓนสังคมพหุ
วัฒนธรรม ดยฉพาะการขຌามาของรงงานตางชาติทีไกอ฿หຌกิดการน้าอาวัฒนธรรมตຌนทางผสมผสานกับ
วัฒนธรรมทຌองถิไน 

   ๎.๎.๔ ความขຌมขใงของชุมชนมีนวนຌมทีไดีขึๅน ชุมชนสามารถกຌปัญหาละสนองตอบ 
ความตຌองการของชุมชนดຌวยตนองเดຌดีขึๅน ดยมีกระบวนการจัดท้าผนชุมชนทีไครอบคลุมทุกพืๅนทีไ ละบูรณา
การปຓนผนต้าบลพืไอชืไอมยงกับผนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ผนพัฒนาอ้าภอ ละผนพัฒนา
จังหวัดพืไอ฿หຌเดຌรับการสนับสนุนทัๅง฿นดຌานองค์ความรูຌละงบประมาณ฿นกิจกรรมทีไกินความสามารถของชุมชน 
มีการรวมกลุมท้ากิจกรรมทัๅงดຌานศรษฐกิจ สังคม สิไงวดลຌอมละชืไอมยงปຓนครือขายพิไมขึๅนจาก ํ๐๎,๒๏๎ 
หง฿นป ๎๑๑๑ ปຓน ํ๑๎,๏๓๓ หง ฿นป ๎๑๑๒ สวน฿หญปຓนกลุมธุรกิจชุมชนละอาชีพ รຌอยละ ๏๎.๑ํ 
ขององค์กรทัๅงหมด ละองค์กรการงิน รຌอยละ ๎๒.๓๓  

    ๎.๎.๕ ความเมยอมรับ฿นความคิดหในทีไตกตางกันสงผล฿หຌกิดความขัดยຌง฿นสังคม  
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฿นชวงระยะวลากวา ํ์ ปทีไผานมา ความขัดยຌง฿นชิงความคิดหในทางการมืองของกลุมตางโ ทีไมีความรุนรง
มากขึๅน น้าเปสูความสูญสียตอชีวิต ทรัพย์สิน ละสงผลกระทบสภาพจิต฿จของประชาชนทัๅงทางตรงละ
ทางอຌอม 

๎.๏ ดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 
    ๎.๏.ํ ทรัพยากรธรรมชาติสวน฿หญถูกน้าเป฿ชຌ฿นการพัฒนาจ้านวนมาก กอ฿หຌกิดความ 

สืไอมทรมอยางตอนืไองละกิดปัญหาความขัดยຌง฿นการ฿ชຌประยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึๅน 
(ํ) พืๅนทีไปຆาเมຌลดลง นืไองจากจ้านวนประชากรทีไพิไมมากขึๅน ท้า฿หຌความตຌองการ฿ชຌ 

ทีไดินพืไอการผลิตทางการกษตร การอยูอาศัย ละการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานพิไมมากขึๅนตามเปดຌวย พืๅนทีไปຆา
เมຌจึงถูกบุกรุกท้าลายมากขึๅน ดยพืๅนทีไปຆาเมຌลดลงจาก ํ๓ํ.์๎ ลຌานเร หรือรຌอยละ ๑๏.๏๏ ของพืๅนทีไทัๅงหมด
ของประทศ฿นป ๎๑์๐ ปຓน ํ์๎ ลຌานเร หรอืคิดปຓนรຌอยละ ๏ํ.๒ ฿นป ๎๑๑๒ 

(๎) ทรัพยากรดินสืไอมทรม ท้า฿หຌความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากร 
ดินละทีไดินมีปัญหาความสืไอมทรมของดินจากการ฿ชຌประยชน์ทีไเมถูกตຌองตามหลักวิชาการ ดินกษตรกรรม
สืไอมคุณภาพ การชะลຌางพังทลายของดิน นอกจากนีๅ ยังมีปัญหาพืๅนทีไสูงชันหรือพืๅนทีไภูขา ซึไงมีขຌอจ้ากัด฿นการ
น้าเป฿ชຌประยชน์ การ฿ชຌทรัพยากรทีไดินของประทศยังเมมีประสิทธิภาพละขาดการบูรณาการของหนวยงานทีไ
กีไยวขຌอง การบริหารจัดการทีไดินมีปัญหาความเมปຓนธรรมละการกระจายสิทธิการถือครองทีไดิน ความ
หลากหลายทางชีวภาพก้าลังตกอยูภาย฿ตຌภาวะถูกคุกคาม ดยมีสาหตุมาจากการสูญสียระบบนิวศปຆาเมຌอยาง
ตอนืไองปຓนวลานาน 

(๏) ปຆาชายลนละระบบนิวศชายฝัດงถูกท้าลาย ละมกีารปลีไยนสภาพเป฿ชຌ 
ประยชน์อืไนโ จ้านวนมาก ชน การพาะลีๅยงชายฝัດง ดยฉพาะการท้านากุຌง การขยายตัวของมืองละ
อุตสาหกรรม ท้า฿หຌพืๅนทีไปຆาชายลนลดลงจากป ๎๑์๐ ทีไมีพืๅนทีไปຆาชายลนกวา ๎.๏ ลຌานเร หลือพียง ํ.๑ 
ลຌานเร ฿นป ๎๑๑๎ คิดปຓนการลดลงรຌอยละ ๏๐.๔ ท้า฿หຌรัฐริไมมีนยบายปกปງองปຆาชายลนอยางจริงจัง ดยเม
อนุญาตการตอสัมปทานบัตรทัๅงหมดตัๅงตป ๎๑๏๐ ละหຌามการ฿ชຌประยชน์อืไนโ อยางเรกใตาม ฿นระหวางป 
๎๑๐๕-๎๑๑๐ พบวา ปຆาชายลนมีสภาพดีขึๅน ฿นป ๎๑๑๐ ผลผลิตประมงทะลมีปริมาณพียง ํ.๒ํ ลຌานตัน 
ลดลงจากป ๎๑๐๕ ทีไมีปริมาณ ๎.๐๎ ลຌานตัน ฿นขณะทีไพืๅนทีไพาะลีๅยงสัตว์นๅ้าชายฝัດงของประทศเทยยังคง
ขยายตัวอยางตอนืไองจากปริมาณความตຌองการสัตว์นๅ้าทีไพิไมมากขึๅน 

(๐) การผลิตพลังงาน฿นประทศเมพียงพอกับความตຌองการ ตประสิทธิภาพการ฿ชຌ 
พลังงานดีขึๅน ความตຌองการ฿ชຌพลังงานของประทศพิไมขึๅนตลอด ๏์ ปทีไผานมาตการผลิตพลังงานชิงพาณิชย์
พืไอการบริภคภาย฿นประทศเมพียงพอกับความตຌองการ ท้า฿หຌตຌองน้าขຌาจากตางประทศพิไมขึๅนดย฿นป 
๎๑๑๑ ตຌองน้าขຌาพิไมขึๅนรຌอยละ ๒ อยูทีไระดับ ํ.์๔ ลຌานบาร์รลทียบทานๅ้ามันดิบตอวัน คิดปຓนรຌอยละ ๑๐ 
ของความตຌองการ฿ชຌ฿นป ๎๑๑๑ ละคิดปຓนรຌอยละ ํ๎.๑ ของ GDP ดยนๅ้ามันดิบมีการน้าขຌาสูงทีไสุดคิดปຓน
รຌอยละ ๓๒ ของการน้าขຌาพลังงานทัๅงหมด ขณะทีไการ฿ชຌพลังงานชิงพาณิชย์ขัๅนตຌน฿นป ๎๑๑๑ พิไมขึๅนรຌอยละ 
๒.๔ อยูทีไระดับ ํ.๕๔ํ พันบาร์รลทียบทานๅ้ามันดิบตอวัน ทัๅงนีๅ ประสิทธิภาพการ฿ชຌพลังงานของประทศเทย
มีนวนຌมดีขึๅน ดยมีอัตราการพิไมขึๅนของการ฿ชຌพลังงานตไ้ากวาอัตราขยายตัวของ GDP ดย฿นป ๎๑๑๑ การ
พิไมขึๅนของ GDP รຌอยละ ํ ขณะทีไมีการ฿ชຌพลังงานพิไมขึๅนพียงรຌอยละ ์.๒  

(๑) ทรัพยากรนๅ้ายังมีสวนทีไเมสามารถจัดสรรเดຌตามความตຌองการ ประทศเทย 
ประกอบดຌวย ๎๑ ลุมนๅ้าหลัก นๅ้าท้าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๎๔๑,๎๎๓ ลຌานลูกบาศก์มตร ขณะทีไการพัฒนา
หลงกใบกักนๅ้า฿นประทศมีความจุคิดปຓนรຌอยละ ๎๔ ของปริมาณนๅ้าท้าธรรมชาติ มีองนๅ้าบาดาลทัๅงหมด ๎๓ 
องนๅ้าบาดาล มีปริมาณการกักกใบ฿นชัๅนๅ้าบาดาลรวมประมาณ ํ.ํ๏ ลຌานลຌานลูกบาศก์มตร มีศักยภาพทีไจะ
พัฒนาขึๅนมา฿ชຌเดຌ ดยเมกระทบตอปริมาณนๅ้าบาดาลทีไมีอยูเดຌรวมปละ ๒๔,๎์์ ลຌานลูกบาศก์มตรอยางเรกใ
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ตาม การพัฒนานๅ้าบาดาลขึๅนมา฿ชຌ มีขຌอจ้ากัด฿นรืไองขงความคุຌมทุนนืไองจากมีคา฿ชຌจาย฿นการสูบนๅ้า ละการ
ด้านินการส้ารวจสูง ขณะทีไภาพรวมความตຌองการ฿ชຌนๅ้า฿นประทศ ฿นป ๎๑๑๓ มีจ้านวนประมาณ ํ๑ํ,๓๑์ 
ลຌานลูกบาศก์มตร ดยทีไศักยภาพของการขຌาถึงหลงนๅ้าของภาคสวนตางโ มีจ้านวน ํ์๎,ํ๐์ ลຌานลูกบาศก์
มตร ละยงัเมสามารถจัดสรรนๅ้าตามความตຌองการเดຌอีกประมาณ ๐๕,๒ํ์ ลຌานลูกบาศก์มตร 

๎.๏.๎ ปัญหาสิไงวดลຌอมพิไมสูงขึๅนตามการขยายตัวของศรษฐกิจละชุมชนมือง 
(ํ) ปัญหาขยะมูลฝอยยังเมเดຌรับการกຌเขอยางมีประสิทธิภาพ นวนຌมอัตราการกิด 

ขยะมูลฝอยฉลีไยตอคนตอวันพิไมสูงขึๅนจาก ํ.์๐ กิลกรัม/คน/วัน ฿นป ๎๑๑๏ ปຓน ํ.ํํ กิลกรัม/คน/วัน ฿น
ป ๎๑๑๓ สถานทีไก้าจัดขยะบบถูกตຌองตามหลักวิชาการมีพียงรຌอยละ ํ๕ ละมีการน้ามูลฝอยกลับเป฿ชຌ
ประยชน์พียงรຌอยละ ํ๔ ท้า฿หຌมีปริมาณขยะสะสมตกคຌางพิไมสูงขึๅนถึง  ํ๕.๕ ลຌานตัน ฿นป ๎๑๑๒ ของสีย
อันตราย ฿นป ๎๑๑๓ มีประมาณ ๎.๒๕ ลຌานตัน ดยขยะอิลใกทรอนิกส์มีนวนຌมพิไมขึๅนรຌอยละ ํ์ ตอป 
นืไองจากความกຌาวหนຌาทางทคนลยีทีไมีการปรับปลีไยนอยางรวดรใว สงผล฿หຌ฿นอนาคตอาจตຌองประสบปัญหา
การก้าจัดซากของสียหลานีๅ หากภาครัฐเมมีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีเซคิลขยะอยางครบวงจร 
ขณะทีไการจัดการของสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการเดຌประมาณรຌอยละ ๓์ ดย
ภาคอุตสาหกรรมมีการนຌาของสียอันตรายกลับมา฿ชຌประยชน์฿หมมากขึๅน ตยังพบการลักลอบทิๅงกาก
อุตสาหกรรม฿นหลายพืๅนทีไอยางตอนืไอง นืไองจากตຌนทุน฿นการก้าจัดสูง 

(2) มลพิษทางอากาศยังกินมาตรฐานหลายหง ตมีนวนຌมดีขึๅน ฿นป ๎๑๑๓ พบ 
สารมลพิษทางอากาศกินคามาตรฐาน฿นหลายพืๅนทีไของประทศ ละทีไปຓนปัญหาส้าคัญเดຌกฝุຆนละออง กຍาซ
อซน ละสารอินทรีย์ระหยงาย (VOCs) ดยมีพืๅนทีไวิกฤติ฿นขตพืๅนทีไมาบตาพุด จังหวัดระยอง ทีไยังคงประสบ
ปัญหาสารอินทรีย์ระหยงาย ฿นขณะทีไพืๅนทีไอืไน ชน กรุงทพฯ ปทุมธานีชียง฿หม ขอนกน พบสารบนซินกิน
คามาตรฐาน ตสวน฿หญมีปริมาณลดลงจากปทีไผานมา ซึไงเดຌรับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานนຌามันชืๅอพลิง
มืไอตຌนป ๎๑๑๓ ทัๅงนีๅ ฿นพืๅนทีไกรุงทพมหานคร การทีไปัญหาฝุຆนละอองละบนซินมีปริมาณลดลง สวนหนึไงปຓน
ผลการปรับปรุงมาตรฐานนຌามันชืๅอพลิงจาก EURO ๏ ปຓน EURO ๐ ตัๅงตป ๎๑๑๑ ละการปรับปรุงระบบ
ขนสงสาธารณะละทางจักรยาน การขຌมงวดกับการตรวจจับรถควันด้า อยางเรกใตาม ปัญหามลพิษทางอากาศ
฿นพืๅนทีไมาจากสาหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ้านวนมากส้าหรับมลพิษจากหมอกควัน ฿นพืๅนทีไภาคหนือตอนบน 
พบวาสถานการณ์ดีขึๅนปຓนลຌาดับ ดยความรวมมือละการท้างานระหวางภาครัฐ องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
(อปท.) ละประชาชนดีขึๅน 

(3) คณุภาพนๅ้าทีไอยู฿นกณฑ์ดีมีนวนຌมลดลง สถานการณ์คณุภาพนๅ้า฿นชวง ํ์ ปทีไ 
ผานมา (พ.ศ. ๎๑๐๔-๎๑๑๓) มีนวนຌมสืไอมทรมลง ดยหลงนๅ้าทีไอยู฿นกณฑ์ดีมีนวนຌมลดลงสวนหลงนๅ้า
ทีไอยู฿นกณฑ์พอ฿ชຌละสืไอมทรมมีนวนຌมพิไมขึๅน สาหตุส้าคัญมาจากการชะหนຌาดินทีไมีปุ๋ยตกคຌางจาก
การกษตรละการปศุสัตว์ ละการระบายนๅ้าสียจากชุมชน ระบบบ้าบัดนๅ้าสียรวมของชุมชน มีจ้านวนเม
พียงพอตอการบ้าบัดนๅ้าสียทีไพิไมขึๅนตามการขยายตัวละการจริญติบตของชุมชน ดยปัจจุบัน มีปริมาณนๅ้า
สียจากชุมชน ํ์.๏ ลຌานลูกบาศก์มตรตอวัน ขณะทีไระบบ้าบัดนๅ้าสียรองรับนๅ้าสียทีไกิดขึๅนเดຌพียงรຌอยละ ๏ํ 

(4) ประทศเทยปลอยกຍาซรือนกระจกพิไมขึๅน ตอัตราการติบตลดลงปริมาณการ 
ปลอยกຍาซรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีนวนຌมพิไมขึๅนอยางตอนืไอง ตามปริมาณความตຌองการ฿ชຌพลังงานทีไ
พิไมขึๅนตามการขยายตัวทางศรษฐกิจของประทศ จากรายงานหงชาติฉบับทีไ ๎ การจัดทຌาบัญชีกຍาซรือน
กระจกของประทศเทย ระบุวาประทศเทยมีการปลอยกຍาซรือนกระจก ฿นป ๎๑๏๏ ปริมาณ ๎๎๕.์๔ ลຌานตัน
คาร์บอนเดออกเซด์ทียบทา ละพิไมปຓน ๎๒๑.๕ ลຌานตันคาร์บอนเดออกเซด์ทียบทา ฿นป ๎๑๐๓ ดย
ปริมาณการปลอยกຍาซรือนกระจกมีนวนຌมพิไมขึๅนรຌอยละ ๏.๏ ตอป อยางเรกใตาม อัตราการติบตลดลง฿นชวง 
๑ ปทีไผานมา ทัๅงนีๅนืไองมาจากมาตรการการลดกຍาซรือนกระจกตางโ ทีไมีการด้านินงานพิไมมากขึๅน฿นประทศ 
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ประกอบกับการกักกใบกຍาซรือนกระจก฿นภาคปຆาเมຌละการ฿ชຌประยชน์ทีไดินมีนวนຌมพิไมมากขึๅนรຌอยละ ํ.ํ 
จงึสงผล฿หຌภาคดังกลาวปຓนภาคทีไมีความส้าคัญมาก฿นการพิไมการดูดกลับละชวยลดปริมาณการปลอยกຍาซรือน
กระจกดยรวมของประทศ 

    ๎.๏.๏ ภัยพิบัติทางธรรมชาติดยฉพาะอยางยิไงอุทกภัยกิดขึๅนบอยครัๅงละมีความรุนรง 
มากขึๅนสงผลกระทบตอภาคการผลิตละวิถีการด้ารงชีวิตของคนเทย ทัๅงอุทกภัย ภัยลຌง วาตภัย ละดินถลม 
สรຌางความสียหายนับปຓนมูลคากวาหมืไนลຌานบาท อันปຓนผลกระทบมาจากการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ ภัย
พิบัติทางธรรมชาติดยฉพาะอยางยิไงอุทกภัยมีนวนຌมละความถีไมากขึๅน ซึไงจะสงผลกระทบตอภาคการผลิต
ละวิถีการด้ารงชีวิตของคนเทยปຓนประจ้าทุกป฿นมิติของจ้านวนประชากรสีไยงภัยจะพบวาภัยลຌงปຓนภัย
ธรรมชาติทีไสงผลกระทบตอประชากรปຓนจ้านวนมากกวาภัยประภทอืไนโ ฿นขณะทีไนๅ้าทวมปຓนภัยธรรมชาติทีไ
สงผล฿หຌประทศเทยถูกจัดอยู฿นล้าดับประทศทีไมีความสีไยงตຌนโ ของลก 

๎.๐ ดຌานการบริหารจัดการละการปรับปรุงประสิทธิภาพกลเกการพัฒนา 
    ๎.๐.ํ ดຌานธรรมาภิบาล 

(ํ) ประทศเทยจะตຌอง฿หຌความส้าคัญกับรืไองธรรมาภิบาลอยางรงดวนจากการ 
ประมินผานดัชนีความอยูยในปຓนสุขรวมกัน฿นสังคมเทย ชีๅวา สังคมเทย฿นภาพรวมมีความอยูยในปຓนสุขรวมกัน
อยู฿นระดับปานกลาง฿นป ๎๑๑๒ ตองค์ประกอบดຌานสังคมประชาธิปเตยทีไมีธรรมาภิบาลอยู฿นระดับทีไตຌองรง
กຌเข สถานการณ์ดังกลาว ถือปຓนความจ้าปຓนของประทศเทยทีไจะตຌอง฿หຌความส้าคัญกับรืไองธรรมาภิบาลอยาง
รงดวน นืไองจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมละธรรมาภิบาลของสังคมเทยหลักธรรมาภิบาล ตาม
ระบียบส้านักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยการสรຌางระบบบริหารกิจการบຌานมืองละสังคมทีไดี พ.ศ. ๎๑๑๎ มีอยาง
นຌอย ๒  ประการคือ (ํ) หลักนิติธรรม (๎) หลักคุณธรรม (๏) หลักความปรง฿ส (๐) หลักความมีสวนรวม (๑) 
หลักความรับผิดชอบ (๒) หลักความคุຌมคา ขณะนีๅ เดຌมีการสะสมตัวละลุกลามสูทกุภาคสวน เดຌก ภาคการมือง
ทัๅงระดับชาติละระดับทຌองถิไนทีไมีการซืๅอสิทธ่ิ ขายสียง มีการทุจริตพืไอ฿หຌเดຌรับการลือกตัๅง มีผลประยชน์สวน
ตนทับซຌอนกับผลประยชน์รัฐหนวยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานทีไเมปຓนธรรมาภิบาล มีการ฿ชຌอ้านาจ
หนຌาทีไดยมิชอบ หาผลประยชน์฿หຌตนองละพวกพຌอง ภาคธุรกิจบางสวนมีการรวมมือกับนักการมืองละ
ขຌาราชการ กระท้าการทุจริตพืไอ฿หຌเดຌงานจากภาครัฐ ปຂดงานอยางรวดรใว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกลีไยงภาษี ขาด
ความรับผิดชอบตอผูຌบริภค ภาคประชาชนมีนวนຌมยอมรับการทุจริตตางโ ทีไตนองเดຌรับประยชน์มากขึๅน 
สถาบันทางศาสนาบางสวนประพฤติผิดคุณธรรมละจริยธรรมสียอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของ
สวนรวม ขาดความปรง฿ส ปลอย฿หຌคนบางกลุม฿ชຌศาสนาปຓนครืไองมือสวงหาประยชน์ สืไอมวลชนหลายส้านัก
วางตัวเมปຓนกลาง เมสดงบทบาท฿นการตอตຌานการทุจริตหรือปกปຂดขຌอทใจจริง รับผลประยชน์จากกลุม
นายทุนละนักธุรกิจการมืองจนเมสามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพเดຌ 

(2) ภาคอกชนมีการประมินหลักบรรษัทภิบาล ตัๅงตป ๎๑๐๐ ดยสมาคมสงสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทเทย (Thai Institute of Directors : IOD) เดຌส้ารวจการก้ากับดูลกิจการของบริษัทจด
ทะบียน฿นตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทยอยางตอนืไอง พบวา บริษัทจดทะบียนทีไมีธรรมาภิบาลมีคะนน
ฉลีไยอยูทีไ ๓๎% ฿นป ๎๑๑๓ ถือวาอยู฿นระดับดีมืไอทียบกับป ๎๑๐๑ ทีไมีคะนนฉลีไยอยูทีไ ๑๎% ละมี
คะนนฉลีไยลดลงมืไอทียบกับป ๎๑๑๐ ทีไมีคะนนฉลีไยอยูทีไ ๓๓% สดง฿หຌหในวา บริษัทจดทะบียนเทย ฿หຌ
ความส้าคัญ฿นการพัฒนาการก้ากับดูลกิจการทีไดีพืไออกาส฿นการติบตอยางยัไงยืนละสรຌางความชืไอมัไนกผูຌ
ลงทุนทัๅง฿นประทศละตางประทศสูการยอมรับ฿นระดับสากล 

   ๎.๐.๎ ดຌานการบริหารจัดการภาครัฐละการกระจายอ้านาจ 
(ํ) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระบียบ 
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บริหารราชการผนดิน พ.ศ. ๎๑๏๐ เดຌจัดระบียบการบริหารราชการผนดินบงออกปຓน ๏ สวนเดຌก บริหาร
ราชการสวนกลาง บริหารราชการสวนภูมิภาค ละบริหารราชการสวนทຌองถิไนทีไ฿ชຌหลักการกระจายอ้านาจทีไ
สวนกลางเดຌมอบอ้านาจระดับหนึไง฿หຌประชาชน฿นทຌองถิไนเปด้านินการปกครองตนองอยางอิสระดยทีไเมขัดตอ
กฎหมายของประทศ ทัๅงสามสวนนีๅอยู฿นการควบคุมละบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึไงมีหนຌาทีไรับผิดชอบ
บริหารราชการผนดิน รวมเปถึงการก้าหนดนยบายพืไอ฿หຌขຌาราชการน้าเปปฏิบัติ ทัๅงนีๅการปฏิรูประบบราชการ
ทีไกิดการปลีไยนปลงอยางชัดจน฿นครงสรຌางของหนวยราชการกิดขึๅนจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๎๑๐๑ มีการก้าหนดสวนราชการเวຌปຓน ๎์ กระทรวง ละสวนราชการเมสังกัดส้านัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรอืทบวง 

(2) การกระจายอ้านาจกิดผลส้ารใจหลายดຌานตยังมีปัญหาทีไตຌองกຌเขการกระจาย 
อ้านาจ฿หຌก อปท. ฿นระยะทีไผานมาเดຌด้านินการตามนวทางของรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย พ.ศ. 
๎๑๐์ ละ ๎๑๑์ ละตามผนการกระจายอ้านาจ฿หຌกองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ละผนปฏิบัติการ
ก้าหนดขัๅนตอนการกระจายอ้านาจ฿หຌกองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนฉบับทีไ ํ ละฉบับทีไ ๎ นอกจากนัๅน มีการ
฿ชຌงบประมาณปຓนตัวกระตุຌน฿หຌกิดการถายอนภารกิจ หนຌาทีไละพิไมรายเดຌ฿นการด้านินงานของ อปท. ดย฿น
ปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๐๏ สัดสวนของรายเดຌของทຌองถิไนตอรายเดຌรัฐบาลคิดปຓนรຌอยละ ํ๏.๏ํ พิไมขึๅนปຓน
รຌอยละ ๎๑.ํ๓ ฿นปงบประมาณ ๎๑๑์ ละรຌอยละ ๎๔.๎ํ ฿นปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๕ มีการถายอน
ภารกิจเปลຌวตามผนปฏิบัติการก้าหนดขัๅนตอนการกระจายอ้านาจ฿หຌก อปท. ฉบับทีไ ํ จา้นวน ํ๔๑ ภารกิจ
จากภารกิจทีไจะตຌองถายอน ๎๐๑ ภารกิจละถายอนภารกิจตามผนปฏิบัติการฯ ฉบับทีไ ๎ จ้านวน ๓๑ งาน/
กิจกรรมจาก ํํ๐ งาน/กิจกรรม ละถายอนบุคลากรจากสวนกลาง฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน จ้านวน 
๕.๔๑์ คน บงปຓนขຌาราชการ ํ,๏๓๔ คน บุคลากรทางการศึกษา ๑,๎๕๑ คน ขຌาราชการกระทรวงสาธารณสุข
ซึไงประจ้าอยูทีไสถานีอนามัย จ้านวน ๓๕ คน ละลูกจຌางประจ้า ๏,์๕๔ คน อยางเรกใตามยังมีปัญหาทีไตຌองการ
การกຌเข ชน การทับซຌอนของอ้านาจหนຌาทีไละขตพืๅนทีไระหวางองค์การบริหารสวนจังหวัดละทศบาลหรือ
องค์การบริหารสวนต้าบล ท้า฿หຌการจัดบริการสาธารณะ฿หຌกับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซืๅอสียง 
ท้า฿หຌการลือกตัๅงระดับทຌองถิไนขาดความชอบธรรม ละปัญหาการขาดคลนรายเดຌของ อปท. ซึไงรายเดຌทีไทຌองถิไน
จัดกใบอง฿นภาพรวมมีสัดสวนพียงรຌอยละ ๕.๕์ ของรายเดຌรัฐบาล฿นปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๐๕ ละพิไมปຓน
รຌอยละ ํ์.๒๑ ฿นปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๕ ทຌองถิไนจ้าปຓนตຌองพึไงพางินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดปຓนรຌอยละ 
๏๔.๑๎ ละรຌอยละ ๏๕.๐๒ ตามล้าดับ สงผล฿หຌ อปท. ฿นพืๅนทีไทีไมีกิจกรรมทางศรษฐกิจหนานน ชน การปຓน
หลงทีไตัๅงของอุตสาหกรรม การคຌา การบริการ การปຓนพืๅนทีไขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษ หลงทองทีไยวทีไมี
ชืไอสียงระดับลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการติบตของมืองละการพิไมขึๅนของประชากรฝงละ
รงงานตางดຌาวเดຌอยางมีขอบขตจ้ากัด 

   ๎.๐.๏ ดຌานการทุจริตคอร์รัปชัไน 
 เทยก้าลังประสบปัญหาการทุจริตชิงนยบายละผลประยชน์ทับซຌอนปຓนอยางมาก  

พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชัไน฿นสังคมเทยปลีไยนปลงจาก฿นอดีตทีไมีรูปบบการทุจริตจัดซืๅอจัดจຌาง รับ
สินบน ซึไงสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงทษเดຌ นืไองจากมีความซับซຌอนเมมากทากับการทุจริต
คอร์รัปชัไน฿นปัจจุบันทีไประทศเทยมีความสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชัไนขนาด฿หญทีไสูงปຓนสนลຌานบาท อัน
นืไองจากการทุจริตชิงนยบายละผลประยชน์ทับซຌอนซึไงปຓนรูปบบ฿หมทีไกิดมากขึๅน฿นชวงทีไรัฐขຌามามี
บทบาท฿นการพัฒนาศรษฐกิจละการหาประยชน์จากธุรกิจ฿นลกสมัย฿หม มีความซับซຌอนพิไมขึๅนละ฿น
ปัจจุบันประทศเทยประสบปัญหาการทุจริตชิงนยบายละผลประยชน์ทับซຌอนปຓนอยางมาก เมวาจะปຓน
องค์กรภาครัฐหรือภาคอกชน ละมาตรการตางโ ทีไออกมา รวมทัๅงกฎหมายกีไยวกับการทุจริตละการ
ตรวจสอบจากองค์กรตางโ ยังเมสามารถทีไจะขຌาเปกຌเขปัญหาหลานีๅเดຌ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์
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คอร์รัปชัไน (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๎๑๑๓ ขององค์กรพืไอความปรง฿สนานาชาติ พบวา
ประทศเทยเดຌ ๏๔ คะนนจากคะนนตใม ํ์์ คะนน อยูอันดับทีไ ๔๑ จากการจัดอันดับทัๅงหมด ํ๓๑ 
ประทศทัไวลก จะหในเดຌวาประทศเทยมีคะนนดีขึๅนลใกนຌอยทียบกับป ๎๑๑๒ ทีไเดຌ ๏๑ คะนน อยูอันดับ 
ํ์๎ ดยมืไอทียบกับประทศ฿นกลุมอาซียนพบวา ประทศเทยมีคะนนทากับประทศฟຂลิปปຂนส์ สวน
ประทศสิงคปร์สูงถึง ๔๐ คะนน ละมาลซยีเดຌ ๑๎ คะนน (คะนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันนຌอย) 

๏. บริบทการปลีไยนปลงละภาพอนาคตประทศเทย 
    ๏.ํ บริบทภาย฿น 

๏.ํ.ํ ภาพศรษฐกิจเทย฿นกรณีฐาน 
        ภาย฿ตຌสมมติฐาน (ํ) นวนຌมการขยายตัวของศรษฐกิจลกฉลีไยรຌอยละ ๏.๔  

฿นชวงผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ ํ๎ ละรຌอยละ ๐.๎ ฿นชวงผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ ํ๏ (๎) การลงทุนภาครัฐขยายตัว
ฉลีไยรຌอยละ ๐ (๏) ราคานๅ้ามันฉลีไย ๓์-๕์ ดอลลาร์ สรอ. ตอบาร์รล฿นชวงผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ ํ๎ ละ
ฉลีไย ๔์-ํ์์ ดอลลาร์ สรอ. ตอบาร์รล฿นชวงผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ ํ๏ (๐) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวรຌอย
ละ ๎.ํ ดยผลิตภาพการผลิตภาคกษตรหดตัวตอนืไองฉลีไยรຌอยละ  ์.๔ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวฉลีไยรຌอยละ 
๎.์ ละภาคบริการขยายตัวฉลีไยรຌอยละ ๏.์ (๑) การลงทุนภาคอกชนขยายตัวฉลีไยรຌอยละ ๑ ละ (๒) ก้าลัง
รงงานลดลงฉลีไยรຌอยละ ์.๎ ละรຌอยละ ์.๓ ฿นชวงผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ ํ๎ ละ ํ๏ ตามล้าดับภาย฿ตຌ
สมมุติฐานหลานีๅ ศรษฐกิจเทย฿นชวง ํ์ ปขຌางหนຌามีนวนຌมทีไจะขยายตัวฉลีไยรຌอยละ ๏.๏–๐.๏ ดยมีคา
กลางของการประมาณการรຌอยละ ๏.๔ ซึไงท้า฿หຌศรษฐกิจเทยจะสามารถขยับฐานะขึๅนปຓนประทศ รายเดຌสูง
฿นชวงป ๎๑๓ํ (฿นกรณีศรษฐกิจขยายตัวฉลีไยรຌอยละ ๐.๏ – ๎๑๓๐) (฿นกรณีศรษฐกิจขยายตัวฉลีไยรຌอยละ 
๏.๏) การขยายตัว฿นกรณีฐานดังกลาวท้า฿หຌศรษฐกิจเทยมีความสีไยงทีไจะตกอยูภาย฿ตຌกับดักประทศรายเดຌปาน
กลางอยางถาวรมากขึๅน มืไอค้านึงถึงงืไอนเข฿นระยะยาว ดยฉพาะ (ํ) การลดลงของก้าลังรงงานทีไจะหด
ตัวรงขึๅนปຓนฉลีไยรຌอยละ ํ.์ ฿นชวงผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ ํ๐ ซึไงจะปຓนปัจจัยถวงตอการขยายตัวทางศรษฐกิจ
มากขึๅน (๎) ขีดความสามารถดຌานการคิดคຌนทคนลยีละนวัตกรรมซึไงปຓนสิไงจ้าปຓน฿นการยกระดับฐานะ
ประทศขຌาสูการปຓนประทศรายเดຌสูงจะลดลงตามการพิไมขึๅนของสัดสวนของประชากรผูຌสูงอายุ (๏) จ้านวน
ประชากรรวมจะริไมลดลง฿นป ๎๑๓์ ซึไงสงผล฿หຌอุปสงค์ละการผลิตพืไอตอบสนองความตຌองการ฿นประทศ
ขยายตัวชຌาลง (๐) การพิไมขึๅนของขีดความสามารถ฿นการขงขันของประทศตางโ ทีไการปรับตัวขຌาสูสังคม
ผูຌสูงอายุชຌากวาเทย (๑) ภาระการ฿ชຌจายพืไอดูลผูຌสูงอายุพิไมขึๅนทຌา฿หຌการจัดสรรงบประมาณพืไอการพัฒนา
ประทศพืไอยกระดับฐานะการพัฒนาประทศมีขຌอจຌากัดมากขึๅน (๒) กณฑ์รายเดຌขัๅนตไ้าส้าหรับการปຓนประทศ
รายเดຌขัๅนสูงปรับตัวพิไมขึๅนฉลีไยประมาณ ํ์์-๎์์ ดอลลาร์ สรอ. ตอคนตอปตามการพิไมขึๅนของรายเดຌละ
มาตรฐานการครองชีพของประทศส้าคัญโ งืไอนเขดังกลาวท้า฿หຌประทศเทยมีความสุมสีไยงทีไจะเมสามารถหา
รายเดຌทีไพียงพอ฿นการทีไจะท้า฿หຌคนเทยเดຌรับการพัฒนาอยางตใมศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีกียรติละศักด่ิศรี
฿นประชาคมภูมิภาคละ฿นวทีลก 

๏.ํ.๎ การขຌาสูสังคมผูຌสูงอายุ 
        การขຌาสูสังคมผูຌสูงอายุของประทศเทยสงผล฿หຌอัตราการพึไงพิงของประชากร 

วัยรงงานตຌองบกรับการดูลผูຌสูงอายุพิไมสูงขึๅน ดย฿นป ๎๑๑๏ มีประชากรวัยรงงาน ๑ คนทีไมีศกัยภาพบก
รับผูຌสูงอายุ ํ คน ละคาดการณ์วา฿นป ๎๑๔๏ จะหลือประชากรวัยรงงานพียง ํ.๓ คนบกรับผูຌสูงอายุ ํ 
คน การขาดคลนก้าลังรงงานท้า฿หຌตຌองน้าขຌารงงาน เรຌทักษะจากประทศพืไอนบຌาน ซึไงสงผลกระทบตอ
ตลาดรงงานเทย฿นดຌานการยกระดับรายเดຌละทักษะฝมือรงงานจะชຌาลง ผลิตภาพรงงานเทยอาจพิไมขึๅนชຌา 
ปัญหาการคຌามนุษย์ ละการขาดการคุຌมครองทางสังคมขัๅนพืๅนฐานทีไจ้าปຓน ซึไงจะปຓนปัญหาตอนืไองทีไสงผลตอ
คุณภาพชีวิตของคนเทย อาทิ อาชญากรรม รคระบาด ละภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม 
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อยางเรกใตาม นับปຓนอกาส฿นการพัฒนาสินคຌาละบริการ ธุรกิจบริการทีไหมาะสมกับกลุมผูຌสูงอายุทีไพิไมขึๅนปຓน
ตัวลขบืๅองตຌน สศช. จะค้านวณ฿หมอีกครัๅงมืไอการปรับปรุงฐานขຌอมูล฿นบบจ้าลองสรใจสมบูรณ์กณฑ์ขัๅนตไ้า฿น
ป ๎๑๐๒ ซึไงอยูทีไ ํ๎,๓๐๑ ดอลลาร์ สรอ. ตอคนตอป 

๏.ํ.๏ ความหลืไอมลๅํา 
ความหลืไอมลๅ้าปຓนปัญหาส้าคัญ฿นสังคมเทยทัๅงความหลืไอมลๅ้าดຌานรายเดຌ  

อกาสการขຌาถึงบริการภาครัฐละการขຌาถึงทรัพยากรธรรมชาติ น้าเปสูความขัดยຌง฿นสังคม ละปຓนอุปสรรค
ตอการพัฒนาประทศทีไลดทอนความขຌมขใงทางศรษฐกิจละความมัไนคงทางสังคม จากการกระจายรายเดຌละ
ผลประยชน์ของการพัฒนาเปยังกลุมคนตางโ ฿นสังคม บางพืๅนทีไละบางสาขาการผลิตเมทัไวถึงปຓนธรรม
ผลประยชน์สวน฿หญตกอยู฿นกลุมทีไมีอกาสละรายเดຌสูง ท้า฿หຌสัดสวนรายเดຌระหวางกลุมคนรวยรຌอยละ ํ์ 
ของประชากรกับกลุมคนจนรຌอยละ ํ์ ของประชากร มีความตกตางกันถึง ๏๐.๕ ทา฿นป ๎๑๑๒ นอกจากนีๅ
ความหลืไอมลๅ้ายังสงผล฿หຌกิดปัญหาตางโ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัไน คนยากจนขาดอกาสการขຌาถึง
บริการการศึกษาละสาธารณสุขทีไมีคุณภาพอยางทาทียม การยงชิงทรัพยากร การรับรูຌขຌอมูลขาวสารปัญหา
อาชญากรรมละยาสพติด 

๏.ํ.๐ ความป็นมือง 
การปลีไยนปลงพืๅนทีไชนบทเปสูความปຓนมืองมีนวนຌมพิไมขึๅนพืไอลดความ 

ออัดของมืองหลวงละมืองหลัก อันปຓนการกระจายความจริญสูพืๅนทีไนัๅนโ จึงจ้าปຓนทีไจะตຌองมีการลงทุน
ครงสรຌางพืๅนฐาน การจัดบริการสาธารณะพืไอรองรับการติบตของมือง การ฿ชຌประยชน์ของทรัพยากรทຌองถิไน
ทัๅงปัจจัยการผลิตละรงงานเปสูภาคการคຌา บริการ ละอุตสาหกรรม ตลอดจนการสวงหาทคนลยี฿หมโ ทีไ
จะชวยลดผลกระทบตอสิไงวดลຌอม ซึไงจะสงผลตอการลดลงละความสืไอมทรมของทรัพยากรทຌองถิไน การลดลง
ของรงงาน฿นภาคกษตร รวมทัๅงปัญหาการบริหารจัดการขยะทัๅงขยะชุมชนละอุตสาหกรรม ทัๅงนีๅ การพิไมขึๅน
ของประชากรละรงงาน฿นพืๅนทีไอาจสงผลตอการปลีไยนปลงของวิถีชีวิตละวัฒนธรรมทຌองถิไน อยางเรกใตาม 
การผลิตละกิจกรรมทางศรษฐกิจทีไมีขนาด฿หญขึๅนพืไอตอบสนองความตຌองการคน฿นมืองทีไมากขึๅน จะสงผล฿หຌ
กิดการประหยัดจากขนาด การขนสงมีตຌนทุนตไ้าลง ละการลงทุน฿นระบบสาธารณูปภคจะมีความคุຌมคามากขึๅน 
นอกจากนีๅ ความตຌองการรงงานทีไมากขึๅนจะมีสวนอืๅอหรือท้า฿หຌจา้ปຓนตຌองมีการจัดตัๅงสถาบันการศึกษา฿นพืๅนทีไ
พืไอตอบสนองความตຌองการของสถานประกอบการทีไมีจา้นวนมาก 

๏.ํ.๑ การบริหารจัดการภาครัฐ 
(ํ) รางรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย พ.ศ. ๎๑๑๔ วางกรอบดຌานการ 

บริหารจัดการภาครัฐ อืๅอตอการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ รางรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย พ.ศ. ๎๑๑๔ 
มีมาตราส้าคัญโ ทีไจะชวยสนับสนุน฿หຌการบริหารจัดการละการปรับปรุงประสิทธิภาพกลเกการพัฒนาอาทิ 
มาตรา ๒๕ หนวยงานของรัฐ องค์การอกชนหรือองค์กร฿ดทีได้านินกิจกรรมดย฿ชຌงินผนดิน มีหนຌาทีไตຌอง
ปຂดผยขຌอมูลกีไยวกับการด้านินการดังกลาวตอสาธารณะพืไอ฿หຌพลมืองเดຌติดตามละตรวจสอบมาตรา ๔๎ รัฐ
ตຌองด้านินการตามนวนยบายพืๅนฐานหงรัฐ ละตຌองจัดระบบงานราชการละงานของรัฐอยางอืไน ฿หຌปຓนเป
ตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาละสรຌางอกาสพืไอลดความหลืไอมลๅ้าละสรຌางความปຓนธรรมอยางยัไงยืน กระจาย
อ้านาจละจัดภารกิจ อ้านาจหนຌาทีไ ละขอบขตความรับผิดชอบทีไชัดจนระหวางราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค 
ละสวนทຌองถิไน รวมทัๅงมีกลเกปງองกันละขจัดการทุจริตละประพฤติมิชอบทีไมีประสิทธิภาพทัๅง฿นภาครัฐละ
ภาคอกชน ฯลฯ มาตรา ๔๕ รัฐตຌองด้านินนยบายการงิน การคลัง ละงบประมาณภาครัฐ ดยยึดหลักการ
รักษาวินัยละความยัไงยืนทางการคลัง ละการ฿ชຌจายงินผนดิน อยางคุຌมคา จัด฿หຌมีระบบการงินการคลังพืไอ
สังคม มีระบบภาษีอากรทีไมีความปຓนธรรมมีประสิทธิภาพ กิดประยชน์สูงสุดตอประชาชน ละสอดคลຌองกับ
การปลีไยนปลงทางศรษฐกิจละสังคม 
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(๎) ภาคประชาสังคม฿หຌความส้าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบัน 
ทางสังคม อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หนวยงานวิจัยตางโ นຌาสนอผลการติดตาม วิคราะห์ สังคราะห์ รืไอง
ทีไกีไยวกับการบริหารจัดการประทศละการปรับปรุงประสิทธิภาพกลเกการพัฒนาทัๅงประดในธรรมาภิบาล การ
ทุจริตคอร์รัปชัไนทัๅงการคอร์รัปชัไนขนาด฿หญละคอร์รัปชัไนภาคครัวรือน การบริหารจัดการภาครัฐละการ
กระจายอ้านาจ พืไอรายงานขຌอคຌนพบละขຌอสนอนะสูสาธารณะ ปຓนรงกดดัน฿หຌผูຌมีอ้านาจภาครัฐหันมา
พิจารณา ทบทวน นวนยบาย มาตรการ ละกลเกการทา้งานตางโ ฿หຌหมาะสมมากขึๅน 

๏.๎ บริบทภายนอก 
๏.๎.ํ การขຌาสูสังคมผูຌสงูอายุของลก  

องค์การสหประชาชาติประมินสถานการณ์วา฿นชวงป ๎๑๐๐-๎๒๐๏ (ค.ศ.  
๎์์ํ-๎ํ์์) จะปຓนศตวรรษหงผูຌสูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๒์ ปขึๅนเปมากกวารຌอยละ ํ์ ของ
ประชากรรวมทัไวลก ดยประทศทีไพัฒนาลຌวจะ฿ชຌระยะวลาทีไคอนขຌางยาวนาน฿นการขຌาสูสังคมผูຌสูงอายุชน 
ญีไปุຆน อมริกา ยุรป ขณะทีไกลุมประทศก้าลังพัฒนาจะมีระยะวลาปลีไยนปลงครงสรຌางประชากรดังกลาว
คอนขຌางสัๅนกวา สะทຌอนถึงระยะวลา฿นการตรียมความพรຌอมพืไอรองรับสังคมผูຌสูงอายุทีไสัๅนกวาประทศพัฒนา
ลຌวคอนขຌางมาก ดยการปຓนสังคมผูຌสูงอายุจะสงผล฿หຌมีการขาดคลนรงงาน฿นประทศ ละมีการคลืไอนยຌาย
รงงานตางดຌาวมากขึๅน นอกจากนีๅ มีความตຌองการสินคຌาละบริการทีไหมาะกับผูຌสูงอายุมากขึๅน นับปຓนอกาส
อยางมากส้าหรับประทศเทยทีไจะพัฒนาดຌานธุรกิจละลงทุนดຌานการคຌาละบริการ ดຌานการทองทีไยว ทีไพัก
อาศัย การ฿หຌบริการสุขภาพ฿นรูปบบตางโ รวมทัๅงปຓนอกาสของรงงานเทย฿นการเปท้างาน฿นประทศทีไ
พัฒนาลຌว 

๏.๎.๎ การปรับปลีไยนดຌานทคนลยีละนวัตกรรมทีไรวดรใว 
การปรับปลีไยนทีไรวดรใวดຌานทคนลยีละนวัตกรรมสงผล฿หຌกิดการ 

ปลีไยนปลง฿นรูปบบการผลิตละการคຌาทีไมีการ฿ชຌทคนลยีมาชวย฿นการพิไมประสิทธิภาพการผลิต การ
พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์กลายมาปຓนรูปบบการคຌาทีไมีบทบาทมากขึๅน มีการยกระดับกระบวนการผลิตบบ
อัตนมัติเปสูการ฿ชຌทคนลยีทีไผสมผสานระหวาง Information Technology กับ Operational Technology 
หรือทีไ รียกวา Internet of Things (ทคนลยีอินตอร์นใตทีไ ชืไอมอุปกรณ์ ละ ครืไองมือตางโ  ชน 
ทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตูຌยใน ทรทัศน์ ละอืไนโ ขຌาเวຌดຌวยกัน) พืไอผลิตสินคຌาตามความตຌองการของผูຌบริภค
รายบุคคลมากยิไงขึๅน ดยหากภาคการผลิตทีไปรับตัวตามการปลีไยนปลงของทคนลยีเมทัน ขาดการลงทุนดຌาน
การวิจยัละพัฒนา ละนวัตกรรม   จะท้า฿หຌความสามารถ฿นการขงขันลดลง 

๏.๎.๏ ความชืไอมยงกับศรษฐกิจ฿นระดับภูมิภาคละระดับลกทีไสูงขึๅน 
(ํ) นวนຌมการพัฒนาศรษฐกิจของประทศพืไอนบຌานมีการพัฒนาระบบ 

ศรษฐกิจละขตศรษฐกิจพิศษภาย฿นประทศ ซึไงจะมีผลตอทิศทางการวางผนพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน
ของประทศเทย ตลอดจนการปรับปลีไยนกฎ ระบียบ กติกา ดຌานการคຌาการลงทุนทีไมุงนຌน฿หຌความส้าคัญกับ
รืไองความปรง฿สละสิไงวดลຌอมมากขึๅน 

(2) การปຂดสรีภาย฿ตຌขຌอตกลงประชาคมศรษฐกิจอาซียน฿นป ๎๑๑๔ จะ 
น้ามาซึไงอกาสทีไส้าคัญโ หลายประการตอการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของศรษฐกิจเทย เดຌก ํ) การลด
ขຌอจ้ากัด฿นดຌานอุปสงค์฿นประทศ ๎) อกาส฿นการ฿ชຌปัจจัยการผลิตละรงงานส้าหรับการพัฒนาภาคกษตร
ละอุตสาหกรรมทีไ฿ชຌรงงานละวัตถุดิบขຌมขຌน฿นการพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขันละพัฒนาตนองเปสู
ระดับการผลิตทีไสูงขึๅนทัๅงการผลิต฿นประทศละการ฿ชຌฐานการผลิต฿นประทศพืไอนบຌานละ ๏) อกาส฿นการ฿ชຌ
ความเดຌปรียบดຌานสถานทีไตัๅงละดຌานครงสรຌางพืๅนฐานละลจิสติกส์฿นการขับคลืไอนศรษฐกิจ฿หຌปຓน
ศูนย์กลางทางดຌานการบริการละการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคต฿นอนุภูมภิาคละ฿นภูมิภาค 
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(๏) การปຂดสรีทางการคຌากับประทศทีไพัฒนาลຌว จะมีการน้าประดในดຌาน 
มาตรฐานของการคຌาละบริการมาปຓนขຌอกีดกันทางการคຌาซึไงผูຌประกอบการภาย฿นประทศดยฉพาะวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอมตຌองปรับตัวพืไอพัฒนาผลิตภาพการผลิตละรูปบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของ
อุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินคຌาทีไปຓนมิตรตอสิไงวดลຌอมละมีความรับผิดชอบตอสังคม/ชุมชนมากขึๅนดย
รงหวีไยงจากกระสการปຂดสรีทางการคຌาจะกอ฿หຌกิดการคลืไอนยຌายงินทุน นวนຌมราคาสินคຌากษตรละ
สินคຌาขัๅนปฐม รงกดดันจากการพิไมขึๅนของขีดความสามารถ฿นการขงขันของประทศตางโ ฿นอนุภูมิภาค
ดยฉพาะ฿นการผลิตสินคຌากษตร สินคຌากึไงทุนละทคนลยีขຌมขຌน รวมทัๅงนวนยบายละมาตรการการ
พัฒนาของภาครัฐทีไยังเมทัไวถึง ยังมีนวนຌมทีไจะตอกยๅ้าปัญหาความหลืไอมลๅ้าทางดຌานรายเดຌ฿หຌมีความรุนรง
มากขึๅนละปຓนอุปสรรคตอการสรຌางการติบตของศรษฐกิจบบทัไวถึง (Inclusive Growth) ซึไงปຓนปัจจัยทีไ
จา้ปຓนตอการขยายตัวทางศรษฐกิจทีไตอนืไองละยัไงยืน 

(๐) ตลาดงิน ตลาดทุน ละศรษฐกิจลกยังมีความสีไยงทีไจะผันผวนตลอด 
ชวงผนฯ ํ๎ นืไองจาก ํ) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนยบายการงิน฿นสหรัฐอมริกา฿นชวงตຌนผนพัฒนา
ฯ ละนวนຌมการปรับทิศทางนยบายการงิน฿นยุรป฿นชวงกลางถึงปลายผนพัฒนาฯ ละ ๎) ปัญหาการสัไง
สมหนีๅสาธารณะ฿นประทศส้าคัญโ ฿นชวงหลังวิกฤติศรษฐกิจลกทีไมีความสีไยงจะพัฒนาเปสูวิกฤติละสรຌาง
ผลกระทบตอสถียรภาพของระบบศรษฐกิจละการงินลกหากมาตรการปฏิรูป฿นประทศส้าคัญโ ของลกเม
ประสบความส้ารใจอยางปຓนรูปธรรม  

(๑) ความลืไอนเหลของกระสวัฒนธรรมลก ความกຌาวหนຌา฿นการ 
ติดตอสืไอสาร การขยายตัวของครือขายทางสังคมออนเลน์ สงผล฿หຌมีทัๅงอกาสละความสีไยง ตอวิถีชีวิตทัศนคติ 
ละความชืไอ฿นสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหวางบุคคล กระบวนการรียนรูຌ ละพฤติกรรมการบริภคของ
คน฿นประทศ 

๏.๎.๐ การปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ 
(ํ) การปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะสงผลกระทบ 

ซๅ้าติมตอสถานการณ์ความสืไอมทรมของทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม฿หຌมีความรุนรงมากขึๅนอุณหภูมิ
ของลกพิไมขึๅน ท้า฿หຌกิดความหຌงลຌงปຓนระยะวลายาวนาน กิดฝนขาดชวง ละมีฤดูกาลปลีไยนเป สงผล
กระทบตอความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปຆาเมຌกิดความสืไอมทรม หลงนๅ้าขาดคลน ผลผลิตทางการกษตรลดลง 
กิดรคระบาด฿นพืชละสัตว์ ละอาจกิดผลกระทบตอสุขภาพของมนุษย์กรณีทีไกิดรคระบาด฿หม กิดความ
สีไยงตอการสูญสียความหลากหลายทางชีวภาพ ชน ระบบนิวศปຆาเมຌ ระบบนิวศชายฝัດง พืๅนทีไชุมนๅ้า กิดการกัด
ซาะชายฝัດง ละการสูญสียนวปะการัง การสูญสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกลาวขຌางตຌน จะสงผลตอ
ความมัไนคงดຌานอาหาร สุขภาพ พลังงาน ละลดทอนขีดความสามารถ฿นการพึไงพาตนองของชุมชน 

(2) การปลีไยนปลงของสภาพภูมิอากาศยังสงผล฿หຌภัยพิบัติทางธรรมชาติมี 
นวนຌมกิดบอยครัๅงขึๅนละมีความรุนรงมากขึๅน ทัๅงอุทกภัย ภัยลຌง ผนดินเหวละดินคลนถลม สงผล
กระทบตอภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม ละการพัฒนาศรษฐกิจดยรวมของประทศ รวมทัๅงวิถีการ
ด้ารงชีวิตของประชาชน นอกจากนีๅ ขຌอตกลงระหวางประทศกีไยวกับการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศจะทวี
ความขຌมขຌนละปຓนรงกดดัน฿หຌประทศเทยตຌองตรียมพรຌอมรับภาระ฿นการลดการปลอยกຍาซรือนกระจก
ภาย฿ตຌกระสการขงขันทางการคຌา 

๏.๎.๑ วาระการพัฒนาของลกภายหลัง ค.ศ. ๎์ํ๑ (Post ๎์ํ๑ Agenda)  
ประดในส้าคัญของวาระการพัฒนาลกภายหลัง ค.ศ. ๎์ํ๑ คือ การจัดท้า 
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ปງาหมายการพัฒนาทีไยัไงยืน฿นกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ฿นชวงวลา 
ํ๑ ป ดยสหประชาชาติ฿หຌการรับรองลຌวมืไอวันทีไ ํ์ กันยายน ๎๑๑๓ ประกอบดຌวยปງาประสงค์ (Goal) 
จา้นวน ํ๓ ขຌอ ละปງาหมาย (Target) จຌานวน ํ๒๕ ขຌอ 

ซึไงจะสงผลกระทบกับการวางนวทางการพัฒนาประทศ฿นอนาคต ทีไตຌอง 
นຌนขจัดความยากจน฿หຌหมดเป ประชาชนมีสุขภาพทีไดี  มีระบบการศึกษา มีความทาทียมกันทางพศ สงสริม
การติบตทางศรษฐกิจบบยัไงยืน มีระบบครงสรຌางพืๅนฐานทีไรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมทีไยัไงยืน ลดความเม
ทาทียมกันทัๅงภาย฿นประทศละระหวางประทศ มีรูปบบการผลิตละการบริภคบบยัไงยืน ตรียมความ
พรຌอม฿นการรับมือการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติละความหลากหลายทาง
ชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะลอยางยัไงยืน สงสริม฿หຌสังคมมีความสุข มีความยุติธรรมละสงสริมความ
ปຓนหุຌนสวนพืไอการพัฒนา฿นระดับลกรวมกัน 

๐. กรอบวิสัยทัศน์ละปງาหมาย 
๐.ํ กรอบวิสัยทัศน์ผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ ํ๎ 
      จากสถานะของประทศละบริบทการปลีไยนปลงตางโ ทีไประทศก้าลังประสบอยู ท้า฿หຌ 

การก้าหนดวิสัยทัศน์ผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ ํ๎ ยังคงมีความตอนืไองจากวิสัยทัศน์ผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ ํํ ละ
กรอบหลักการของการวางผนทีไนຌอมน้าละประยุกต์฿ชຌหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง ยึดคนปຓนศูนย์กลาง
ของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาทีไยึดหลักสมดุล ยัไงยืน ดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนา฿นผนพัฒนาฯ 
ฉบับทีไ ํ๎ ตຌอง฿หຌความส้าคัญกับการก้าหนดทิศทางการพัฒนาทีไมุงสูการปลีไยนผานประทศเทยจากประทศทีไมี
รายเดຌปานกลางเปสูประทศทีไมีรายเดຌสูง มีความมัไนคง ละยัไงยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ละน้าเปสู
การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน” ของประทศ 

๐.๎ การกําหนดตําหนงทางยุทธศาสตร์ของประทศ (Country Strategic Positioning)  
ปຓนการ ก้าหนดต้าหนงทางยุทธศาสตร์ของประทศทีไสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ชาติทีไ สศช. เดຌจดัท้าขึๅนประทศ
เทยปຓนประทศรายเดຌสูงทีไมีการกระจายรายเดຌอยางปຓนธรรม ปຓนศูนย์กลางดຌานการขนสงลจิสติกส์ของ
ภูมิภาคสูความปຓนชาติการคຌาละบริการ (Trading and Service Nation) ปຓนหลงผลิตสินคຌากษตรอินทรีย์
ละกษตรปลอดภัย หลงอุตสาหกรรมสรຌางสรรค์ละมนีวัตกรรมสูงทีไปຓนมิตรตอสิไงวดลຌอม 

๐.๏ ปງาหมาย 
๐.๏.ํ การหลุดพຌนจากกับดักประทศรายเดຌปานกลางสูรายเดຌสูง 

(ํ) ศรษฐกิจขยายตัวฉลีไยเมตไา้กวารຌอยละ ๑.์ 
(๎) ผลิตภัณฑ์มวลรวม฿นประทศตอหัว (GDP Per Capita) ละรายเดຌ 

ประชาชาติตอหัว (GNP Per Capita) ณ สิๅนผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ ํ๎ ฿นป ๎๑๐๒ พิไมขึๅนปຓน ๏ํ๓,์๑ํ บาท 
(๕,๏๎๑ ดอลลาร์ สรอ.) ละ ๏์ํ,ํ๕๕ บาท (๔,๔๑๕ ดอลลาร์ สรอ.) ตอคนตอป 

(๏) ผลิตภาพการผลิตพิไมขึๅนเมตไ้ากวาฉลีไยรຌอยละ ๎.๑ ตอป 
(๐) การลงทุนรวมขยายตัวเมตไ้ากวาฉลีไยรຌอยละ ๔.์ (การขยายตัวของการ 

ลงทุนภาครัฐเมตไ้ากวารຌอยละ ํ์.์ ละการลงทุนของภาคอกชนขยายตัวเมตไ้ากวาฉลีไยรຌอยละ ๓.๑ ฿นขณะทีไ
ปริมาณการสงออกขยายตัวฉลีไยเมตไา้กวารຌอยละ ๐.์ ตอป) 

๐.๏.๎ การพัฒนาศักยภาพคน฿หຌสนับสนุนการจริญติบตของประทศละการ 
สรຌางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 

(ํ) ประชาชนทุกชวงวัยมีความมัไนคงทางดຌานศรษฐกิจละสังคม (Socio- 
Economic Security) ละมีคณุภาพชีวิตทีไดีขึๅน 

(๎) การศึกษาละการรียนรูຌเดຌรับการพัฒนาคุณภาพ 
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(๏) สถาบันทางสังคมมีความขຌมขใงปຓนฐานรากทีไอืๅอตอการพัฒนาคน 
๐.๏.๏ การลดความหลืไอมลๅํา฿นสังคม 

(ํ) การกระจายรายเดຌมีความทาทียมกันมากขึๅน 
(๎) บริการทางสังคมมีคณุภาพละมีการกระจายอยางทัไวถึง 

๐.๏.๐ การสรຌางการจริญติบตทางศรษฐกิจละสังคมทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม 
(ํ) รักษาความมัไนคงของฐานทรัพยากร สรຌางสมดุลระหวางการอนุรักษ์ละ 

การ฿ชຌประยชน์อยางยัไงยืนละปຓนธรรม 
(๎) ขับคลืไอนประทศสูศรษฐกิจละสังคมทีไปຓนมิตรตอสิไงวดลຌอม 
(๏) พิไมขีดความสามารถ฿นการรับมือภัยพิบัติละการปลีไยนปลงสภาพ 

ภูมอิากาศ   
 (4)พิไมประสิทธิภาพละสริมสรຌางธรรมาภิบาล฿นการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 
(๑) มีการบริหารจัดการนๅ้า฿หຌสมดุลระหวางการอุปสงค์ละอุปทานของนๅ้า 

๐.๏.๑ การบริหารราชการผนดินทีไมีประสิทธิภาพ 
(ํ) การบริหารงานภาครัฐทีไปรง฿ส ปຓนธรรม มีประสิทธิภาพ ละมีสวนรวม 
(๎) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชัไน 
(๏) มีการกระจายอ้านาจทีไหมาะสม 

๑. นวทางการพัฒนา 
๑.ํ การยกระดับศักยภาพการขงขันละการหลุดพຌนกับดักรายเดຌปานกลางสูรายเดຌสูง 

๑.ํ.ํ การสงสริมดຌานการวิจัยละพัฒนาพัฒนาสภาวะวดลຌอมของการพัฒนา 
วิทยาศาสตร์ ทคนลยี วิจัย ละนวัตกรรม ทัๅงดຌานการลงทุน฿นการวิจัยละพัฒนา ดຌานบุคลากรวิจัย ดຌาน
ครงสรຌางพืๅนฐาน ละดຌานการบริหารจัดการ รวมทัๅงสนับสนุนละผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการมีบทบาทหลักดຌาน
ทคนลยีละนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยละพัฒนา฿หຌ฿ชຌประยชน์อยางทຌจริงทัๅงชิงพาณิชย์ละ
สาธารณะดย฿หຌความคุຌมครองทรัพย์สินทางปัญญา 

๑.ํ.๎ การพัฒนาผลิตภาพรงงาน สรຌางความรวมมือระหวางภาครัฐละภาคอกชน 
฿นการพัฒนาก้าลังคนละรงงาน฿หຌมีทักษะความรูຌละสมรรถนะทีไสอดคลຌองกับความตຌองการของตลาดละ
รองรับการปຂดสรีของประชาคมอาซียน ดยยกระดับละพัฒนาสมรรถนะรงงานเทยดຌวยทคนลยี รงรัด฿หຌ
รงงานทัๅงระบบมีการรียนรูຌขัๅนพืๅนฐานพืไอสามารถขงขัน฿นตลาดรงงานเดຌ สนับสนุน฿หຌรงงานละปัจจัย
การผลิตมีความยืดหยุน฿นการคลืไอนยຌายระหวางสาขาการผลิตละระหวางพืๅนทีไการผลิต พืไอ฿หຌรงงานสามารถ
คลืไอนยຌายเปสูสาขาการผลิตทีไมีผลิตภาพการผลิตสูงสุด ละสนับสนุน฿หຌผูຌประกอบการ฿นภาคอุตสาหกรรมละ
บริการจัดทຌากรอบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานฝมือรงงาน฿หຌปຓนมาตรฐานทีไชืไอมยงกันพืไอยกระดับทักษะ
ของรงงานเทย 

๑.ํ.๏ การสงสริมผูຌประกอบการทีไขຌมขใงละพาณิชย์ดิจิตอล พัฒนาขีด 
ความสามารถของผูຌประกอบการ฿หຌมีความยืดหยุน สามารถปรับตัวละด้านินธุรกิจทามกลางการด้านินนยบาย
ละมาตรการการกีดกันทางการคຌา฿นรูปบบตางโ พิไมสัดสวนความปຓนจຌาของของคนเทยละสนับสนุน฿หຌมี
การขยายตลาดทีไมีบรนด์สินคຌาละชองทางการตลาดทีไปຓนของตนองมากขึๅน ตลอดจนพัฒนาตอยอด
อุตสาหกรรมละบริการพืไอขຌาสูการปຓนศูนย์กลางการผลิต บริการละอุตสาหกรรมดิจติอล 
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๑.ํ.๐ การลงทุนครงสรຌางพืๅนฐานรงลงทุนละพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานดຌานการ 
คมนาคมขนสง พืไอชืไอมยงพืๅนทีไศรษฐกิจ฿นประทศละตางประทศ ทัๅงการพัฒนาละปรับปรุงครงขาย
รถเฟ฿หຌปຓนครงขายหลัก฿นการดินทางละขนสงของประทศ พัฒนาครงขายระบบขนสงสาธารณะละ
ครงขายทางหลวงพิศษระหวางมือง ขยายขีดความสามารถของทาอากาศยานหลักของประทศ พัฒนาทารือทีไ
มีศักยภาพ฿หຌปຓนทารืออิลใกทรอนิกส์ตใมรูปบบ รวมทัๅงพัฒนาละปรับปรุงระบบทรคมนาคมของประทศ 
ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาดຌานอุตสาหกรรมทีไกิดจากลงทุนดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน ชน อุตสาหกรรมซอม
บ้ารุงละผลิตชิๅนสวนอากาศยาน ละอุตสาหกรรมระบบราง ปຓนตຌน พืไอสรຌางอกาสทางศรษฐกิจ฿หຌกับ
ประทศ฿นการปຓนฐานการผลิต฿นภูมิภาคอาซียน 

๑.ํ.๑ การปรับครงสรຌางการผลิต ปรับครงสรຌางการผลิตภาคกษตร ดยการ 
ปรับปลีไยนจาการผลิตสินคຌากษตรขัๅนปฐมปຓนสินคຌากษตรปรรูปทีไมีมูลคาสูงมีคุณภาพละมาตรฐานสากล 
สามารถสรຌางความชืไอมยงทางดຌานวัตถุดิบกับประทศพืไอนบຌานละลดระดับการผลิตสินคຌาขัๅนปฐมทีไสูญสียขีด
ความสามารถ฿นการขงขัน ลงสูระดับทีไจา้ปຓนส้าหรับการสรຌางความมัไนคงทางดຌานอาหารละพลังงาน จัดระบบ
การผลิต฿หຌสอดคลຌองกับศักยภาพพืๅนทีไละความตຌองการของตลาดตัๅงตตຌนนๅ้าถึงปลายนๅ้าทัๅงดຌานกายภาพละ
ศรษฐกิจ รวมทัๅงสงสริมการรวมกลุมทางการกษตรจากกิจการจຌาของคนดียวปຓนการประกอบการ฿นลักษณะ
สหกรณ์ หຌางหุຌนสวน ละบริษัทพืไอ฿หຌกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธ์ุพืชทีไหมาะสมกับศักยภาพของ
พืๅนทีไละหลงนๅ้า ฿ชຌทคนลยีการผลิต฿นระดับทีไหมาะสม ฿ชຌกลเกตลาด฿นการปງองกันความสีไยง ตลอดจน
สงสริมละรงขยายผลนวคิดการท้าการกษตรตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง ละระบบกษตรกรรม
ยัไงยืนปรับครงสรຌางการผลิตภาคบริการดยรงพัฒนาระบบคมนาคมขนสง฿หຌกิดความชืไอมยงกันปຓนครงขาย
ทัๅงทางบก ทางนๅ้า ละทางอากาศ รงพัฒนาทาทียบรือขนาด฿หญพืไอรองรับการติบตของการทองทีไยวทาง
ทะล ปรับปรุงกຌเขกฎหมายทีไกีไยวขຌองกับการทองทีไยว฿หຌครอบคลุมละทันสมัยทัๅงการควบคุมกิจกรรมตางโ 
กีไยวกับการทองทีไยวละสงสริมการทองทีไยวละก้าหนดละจัดท้ากฎหมายพืไอยกระดับมาตรฐานการ
ทองทีไยวของเทยสูสากลละรองรับการพัฒนาการทองทีไยว฿หຌสามารถขงขันเดຌ฿นระดับนานาชาติ รวมทัๅง
สงสริมการพัฒนาชิงพืๅนทีไ฿นลักษณะกลุมคลัสตอร์ทองทีไยว ดยสนับสนุนการพัฒนาดຌานการทองทีไยวของ
พืๅนทีไทีไมีความชืไอมยงทัๅงทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมทຌองถิไนละกิจกรรมการทองทีไยว ตลอดจนสงสริม
การสรຌางความชืไอมยงดຌานการทองทีไยว฿นภูมิภาคอาซียน ทัๅงประทศทีไมีพรมดนติดกันละประทศทีไมี
ครงขายคมนาคมขนสงชืไอมยงกันพืไอ฿หຌกิดการพัฒนาบบองค์รวมทัๅงระบบพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรม
อนาคตพืไอปຓนหลงการถายทอดทคนลยี ชืไอมยงการผลิตกับอุตสาหกรรมทีไปຓนฐานรายเดຌประทศ ละ
ปຓนกลเกการขับคลืไอนศรษฐกิจเทย฿หຌขຌาสูการปຓนศูนย์กลางการผลิตละบริการทัๅง฿นระดับอนุภูมิภาคละ฿น
ภูมิภาคอาซียนพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานทีไสนับสนุนการขยายตัวดຌานการคຌาการลงทุน ชน ลจิสติกส์ ละ
พลังงาน รวมทัๅงปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอืไนโ ชน ลดอุปสรรคการคลืไอนยຌายงินทุนระหวางประทศ ปຓนตຌน 
สงสริมการน้าทคนลยีละนวัตกรรมมาประยุกต์฿ชຌทัๅงภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการงิน 
ละลจิสติกส์ ชืไอมยงศรษฐกิจดิจิตอล ฿นการอ้านวยความสะดวกทางการคຌาการลงทุนดຌวยระบบ
อิลใกทรอนิกส์ ละสนับสนุนการลงทุนพืไอสรຌางศรษฐกิจละสังคมหงปัญญาละการรียนรูຌ มุงนຌนการพัฒนา
ธุรกิจชิงสรຌางสรรค์ การลงทุนทีไ฿ชຌทคนลยีขัๅนสูงละปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม การประหยัดพลังงานละการ฿ชຌ
พลังงานทดทน การลงทุนดຌานการวิจัยละพัฒนาชิงพาณิชย์ การจัดตัๅงส้านักงาน฿หญขຌามประทศ บริษัท
การคຌาระหวางประทศ รวมทัๅงการ฿หຌความส้าคัญรืไองความรับผิดชอบละการตอบทนสูสังคมขององค์กร ละ
กิจการพืไอสังคม 
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๑.๎ การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยละการปฏิรูประบบพืไอสรຌางสังคมสูงวัยอยางมี 
คุณภาพ 

๑.๎.ํ การพัฒนาศักยภาพคน฿นทุกชวงวัย฿หຌสนับสนุนการจริญติบตของ 
ประทศ ดยชวงวัยดใกตัๅงตรกกิด฿หຌมีพัฒนาการทีไสมวัย฿นทุกดຌาน วัยรียน วัยรุน฿หຌมีทักษะการรียนรูຌ 
ทักษะชีวิตสามารถอยูรวมกับผูຌอืไนภาย฿ตຌบริบทสังคมทีไปຓนพหุวัฒนธรรม วัยรงงาน฿หຌมีการพัฒนายกระดับ
สมรรถนะฝมือรงงานพืไอสรຌางผลิตภาพพิไม฿หຌกับประทศ วัยผูຌสูงอายุ฿หຌมีการท้างานทีไหมาะสมตามศักยภาพ
ละประสบการณ์ มีรายเดຌ฿นการด้ารงชีวิต มีการสรຌางสริมละฟຕนฟูสุขภาพพืไอปງองกันหรือชะลอความทุพพล
ภาพละรครืๅอรังตางโ ทีไจะกอ฿หຌกิดภาระกปัจจกบุคคล ครอบครัว ละระบบบริการสุขภาพ 

๑.๎.๎ การยกระดับคุณภาพการศึกษาละการรียนรูຌ฿หຌมีคุณภาพ ทาทียมละ 
ทัไวถึง ดย 

(ํ) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา ดยปรับระบบบริหารจัดการ 
การศึกษา฿หมพืไอสรຌางความรับผิดชอบตอผลลัพธ์ (Accountability)  

(๎) ปฏิรูประบบการคลังดຌานการศึกษา พืไอพิไมคุณภาพละประสิทธิภาพ 
การจัดการศึกษาดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูຌรียน สงสริมการมีสวนรวมจากภาคอกชน฿นการจัด
การศึกษา  

(๏) พัฒนาคุณภาพครูทัๅงระบบ ตัๅงตกระบวนการผลิต สรรหา ละการ 
คัดลือก฿หຌเดຌคนดีคนกง รวมทัๅงระบบการประมินละรับรองคุณภาพทีไนຌนผลลัพธ์จากตัวผูຌรียน ละ  

(๐) ปฏิรูประบบการรียนรูຌ ดยมุงจัดการรียนรูຌพืไอสรຌางสมรรถนะก้าลังคน 
ทัๅงระบบการศึกษาตัๅงตระดับปฐมศึกษาจนถึงการรียนรูຌตลอดชีวิต พัฒนาสืไอพืไอการรียนรูຌ ปรับหลักสูตรละ
ผลิตก้าลังคน฿หຌสอดคลຌองกับการปลีไยนปลงละความตຌองการของตลาด การวิจัยละการ฿ชຌทคนลยีละสืไอ
พืไอการรียนรูຌ 

๑.๎.๏ การพัฒนาดຌานสุขภาพ ดยสงสริมการพัฒนาทคนลยีละนวัตกรรมทาง 
การพทย์พืไอรองรับการปຓนสังคมผูຌสูงอายุทัๅง฿นดຌานผลิตภัณฑ์สุขภาพละทีไอยูอาศัยส้าหรับผูຌสูงอายุยกระดับ
การบริหารจัดการระบบสุขภาพพืไอลดความหลืไอมลๅ้าละสรຌางความยัไงยืน฿นระยะยาว ดยพัฒนาระบบขຌอมูล
สารสนทศพืไอการบริหารทรัพยากรดຌานสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ฿หຌกิดความปຓน
อกภาพ฿นการบริหารจัดการละการ฿ชຌทรัพยากร ละสงสริมการอภิบาลระบบสุขภาพ฿นรูปบบครือขายทีไมี
การ฿ชຌทรัพยากรรวมกัน พัฒนาศักยภาพของประทศเทยสูการปຓนศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทัๅง฿นดຌาน
ศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการพืไอสงสริมสุขภาพ (Wellness Hub) 
ศูนย์กลางยาละผลิตภัณฑ์พืไอสุขภาพ (Product Hub) ละศูนย์กลางบริการวิชาการละงานวิจัย (Academic 
Hub) พืไอน้ารายเดຌกลับมา฿ชຌยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภาย฿นประทศรวมทัๅงสงสริมการ฿หຌ
ความสําคัญกับมิติสุขภาพ฿นทุกนยบายสาธารณะ (Health in All Policies) พืไอ฿หຌการขับคลืไอนนยบาย
ของทุกภาคสวนตระหนักถึงผลกระทบของนยบายสาธารณะทีไมีตอสุขภาพของประชาชน 

๑.๎.๐ การสรຌางสภาพวดลຌอมละนวัตกรรมทีไอืๅอตอการดํารงชีพ฿นสังคมสูงวัย  
ดยการปรับปรุงสภาพวดลຌอมละความจ้าปຓนทางกายภาพ฿หຌหมาะกับวัย ละการพัฒนาระบบการดูล
ผูຌสูงอายุ฿นรูปบบทีไหลากหลายทัๅง฿นดຌานการจัดบริการสุขภาพละสวัสดิการสังคมอยางบูรณาการ ดยการมี
สวนรวมของทุกภาคสวนอยางตอนืไอง รวมทัๅงพัฒนาชุมชนทีไมีศักยภาพละความพรຌอม฿หຌปຓนตຌนบบของการ
ดูลผูຌสูงอายุพืไอขยายผลเปสูชุมชนอืไน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรม฿นการ฿ชຌชีวิตประจ้าวันส้าหรับผูຌสูงอายุ 

๑.๏ การลดความหลืไอมลຌาทางสังคม 
๑.๏.ํ การยกระดับรายเดຌละสรຌางอกาส฿นการประกอบอาชีพ มุงนຌนการพิไม 
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ผลิตภาพรงงาน ดยสนับสนุน฿หຌรงงานมีอกาสขຌาถึงการรียนรูຌละพัฒนาทักษะฝมือรงงานอยางมี
มาตรฐาน ปรับครงสรຌางคาจຌางรงงาน฿หຌชัดจนละสะทຌอนทักษะฝมือรงงานอยางทຌจริง รงผลักดัน฿หຌการ
฿ชຌระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานฝมือรงงาน฿นทางปฏิบัติอยางปຓนรูปธรรม นอกจากนีๅ พิไมผลิต
ภาพทางการผลิตของกษตรกรรายยอย ดยสนับสนุนการวิจยัละพัฒนาละการผลิตทางการกษตรทีไสอดคลຌอง
กับพืๅนทีไ สรຌางหลักประกันรายเดຌทนการอุดหนุนดຌานราคาสินคຌากษตร ลดตຌนทุนทางการกษตรดยสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต 

๑.๏.๎ การจัดบริการทางสังคม฿หຌทกุคนตามสิทธิขัๅนพืๅนฐาน ละนຌนการสรຌาง 
ภูมิคุຌมกันระดับปัจจก ดย (ํ) พัฒนาระบบบริการสาธารณะ฿หຌมีคุณภาพละมีชองทางการขຌาถึงอยาง
หลากหลาย ดยฉพาะระบบบริการสาธารณสุขละการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน สวัสดิการสังคม ละกระบวนการ
ยุติธรรม (๎) สนับสนุนการจัดหาทีไอยูอาศัยของผูຌมีรายเดຌนຌอยละการขຌาถึงระบบสาธารณูปภค ก้าหนดปຓน
นยบายทีไอยูอาศัยหงชาติละมืองนาอยู พัฒนาครงการทีไอยูอาศัยกຌปัญหาชุมชนออัด฿นมืองดย
ด้านินการรวมกับภาคธุรกิจอกชน ละ (๏) การจัดรูปบบสวัสดิการพืๅนฐานทีไจ้าปຓนละหมาะสมตาม
กลุมปງาหมาย (Customized Welfare) ทีไค้านึงถึงฐานะทางศรษฐกิจละสังคมทีไตกตางกัน ดยมีนวทางการ
รับภาระคา฿ชຌจายรวมกัน (Cost Sharing) 

๑.๏.๏ การสรຌางความสมอภาค฿นการขຌาถึงทรัพยากร ดยปฏิรูปทีไดินพืไอ 
การกษตร สนับสนุน฿หຌกษตรกรรายยอยทีไเรຌทีไดินท้ากินละยากจนเดຌมีทีไดินปຓนของตนองหรือมีสิทธิท้ากิน฿น
ทีไดินปฏิรูประบบการบริหารจัดการนๅ้าอยางปຓนระบบละขຌาถึงพืๅนทีไปງาหมายเดຌอยางทຌจริงดຌวยการผลักดัน 
พรบ.ทรัพยากรนๅ้า พ.ศ. .... ละบูรณาการผนงานละงบประมาณรวมกันของหนวยงาน ละสรຌางกระบวนการ
มีสวนรวม รวมทัๅงปรับครงสรຌางภาษีทีไปຓนธรรม ชน ภาษีทีไดินละสิไงปลูกสรຌาง ภาษีมรดก ละภาษีสิไงวดลຌอม 
ปຓนตຌน 

๑.๏.๐ การขຌาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางสมอภาค การคุຌมครองสิทธิขัๅนพืๅนฐาน  
ละการขຌาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางทาทียมดยการสริมศักยภาพละความขຌมขใงดຌานกฎหมาย฿หຌก
ประชาชน รวมทัๅงการปรับปรุงละบังคับ฿ชຌกฎหมายพืไอลดปัญหาความหลืไอมลๅ้า ชน กฎหมายปຆาชุมชน
กฎหมายภาษีมรดก กฎหมายทีไดิน ปຓนตຌน 

๑.๐ การรองรับการชืไอมยงภูมิภาคละความป็นมือง 
๑.๐.ํ การลงทนุดຌานครงสรຌางพืๅนฐานละสิไงอํานวยความสะดวกของมือง ตรียม 

ความพรຌอมรองรับความปຓนมือง ทัๅงดຌานการบริหารจัดการดຌานผังมืองดຌานสาธารณูปภค สาธารณูปการ ระบบ
คมนาคมขนสง ระบบบริหารจัดการสิไงวดลຌอม ระบบการศึกษาละระบบสาธารณสุขทีไเดຌมาตรฐาน มีคุณภาพ 
ละพียงพอตอความตຌองการของคน฿นมือง รวมทัๅงสริมสรຌางความสามารถ฿นการบริหารจัดการมืองตามระดับ
การพัฒนา 

๑.๐.๎ การพัฒนาดຌานการขนสงละลจิสติกส์ชืไอมยงกับพืไอนบຌาน สงสริมละ 
รงรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการลจิสติกส์ของประทศพืไอพิไมความสามารถ฿นการขงขันของประทศ
ทัๅงดຌานการคຌา การลงทุน ละการบริการ ดยค้านึงถึงการปຓนมิตรตอสิไงวดลຌอม (Green Logistics) สนับสนุน
฿หຌกิดความรวมมือ฿นหวงซอุปทาน ละปรับปรุงกฎหมาย กฎระบียบ รวมทัๅงปรับลดกระบวนงานดຌานอ้านวย
ความสะดวกทางการคຌา ขนสง ละลจิสติกส์฿หຌมีความสะดวกละมีประสิทธิภาพตอภาคธุรกิจอยางทຌจริง 

๑.๐.๏ การสงสริมการลงทุน การคຌาชายดน ละการจัดตัๅงขตพัฒนาศรษฐกิจ 
พิศษ ฿หຌความส้าคัญกับนยบายสงสริมการลงทุนละการคຌาชายดนพืไอดึงดูด฿หຌนักลงทุน฿นภูมิภาคขຌามา
ลงทุน฿นเทยละประทศพืไอนบຌาน รวมทัๅงสงสริมการจัดตัๅงขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษ฿นพืๅนทีไชายดนดย฿หຌ
ความส้าคัญกับการลงทุนครงสรຌางพืๅนฐาน การสงสริมการลงทุนละสิทธิประยชน์ การบริหารจัดการรงงาน
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ตางดຌาว ละการ฿หຌบริการจุดดียวบใดสรใจ พืไอชวยอ้านวยความสะดวกดຌานการคຌาชายดนละการผานดน
ระหวางเทยกับประทศ฿นภูมภิาคมากขึๅน 

๑.๑ การสรຌางความจริญติบตทางศรษฐกิจละสังคมอยางป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม 
๑.๑.ํ การรักษาทุนทางธรรมชาติพืไอการติบตสีขียว ฿ชຌประยชน์จากทุน 

ธรรมชาติ ดยค้านึงถึงขีดจ้ากัดละศักยภาพ฿นการฟຕนตัว ปกปງองรักษาทรัพยากรปຆาเมຌ ดยสนธิก้าลังของทุก
ภาคสวนน้าระบบสารสนทศมา฿ชຌพืไอการบริหารจัดการ บังคับ฿ชຌกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพละปຓนธรรม 
พิไมพืๅนทีไปຆาเมຌดยสงสริมการปลูกเมຌมีคาทางศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์ละ฿ชຌประยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางยัไงยืนละบงปันผลประยชน์อยางปຓนธรรม รวมทัๅงผลักดันนวทางการประมินมูลคาของระบบ
นิวศละการสรຌางรายเดຌจากการอนุรักษ์ จัดสรรทีไดิน฿หຌกผูຌยากเรຌ กระจายการถือครองทีไดิน จัดท้าฐานขຌอมูล
ทีไดินพืไอการบริหารจัดการอยางปຓนระบบ การจัดกใบภาษีทีไดิน฿นอัตรากຌาวหนຌา ก้าหนดพดานการถือครอง
ทีไดินทีไหมาะสม ละก้าหนดมาตรการปງองกันการถือครองทีไดินของคนตางชาติ บริหารจัดการนๅ้าพืไอ฿หຌกิดความ
ยัไงยืน บูรณาการระหวางหนวยงานอยางปຓนระบบ สรຌางศูนย์ขຌอมูลทรัพยากรนๅ้า จัดตัๅงองค์กรบริหารจัดการนๅ้า
฿นระดับพืๅนทีไ ชน คณะกรรมการลุมนๅ้า ละองค์กรผูຌน้า คุຌมครองทรัพยากรทางทะลละชายฝัດง ลดความขัดยຌง
ชิงนยบายระหวางการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน การทองทีไยว การประมง ละวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการ
รดยก้าหนดปริมาณทีไหมาะสม฿นการนๅ้ารมา฿ชຌประยชน์ ค้านึงถึงความจຌาปຓนละมูลคา฿นอนาคต บังคับ฿ชຌ
มาตรการควบคุมผลกระทบจากการทຌาหมืองรทีไกอมลพิษตอสภาพวดลຌอมละสุขภาพอนามัยของประชาชน 

๑.๑.๎ การสงสริมการบริภคทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม สรຌางระบบหมุนวียนวัสดุทีไ 
฿ชຌลຌวทีไมีประสิทธิภาพ ขับคลืไอนสู Zero Waste Society ผานมาตรการตางโ ชน การปฏิรูประบบภาษีละ
คาธรรมนียมพืไอสิไงวดลຌอม การศึกษาพืไอสิไงวดลຌอม มาตรฐานละฉลากสินคຌา ปຓนตຌน 

๑.๑.๏ การสงสริมการผลิต การลงทุน ละการสรຌางงานสีขียว พืไอยกระดับ 
ประทศสู ศรษฐกิจละสังคมทีไ ปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม พัฒนาคลัสตอร์อุตสาหกรรมสีขียว สงสริม
ผูຌประกอบการ฿หຌสามารถปรับระบบสูหวงซอุปทานหรือหวงซคุณคาทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม (Green Supply 
Chain/Green Value Chain) สงสริมการท้าการกษตรกรรมยัไงยืน รวมทัๅงสงสริมภาคบริการทีไมีผลกระทบตอ
สิไงวดลຌอมนຌอย พืไอ฿หຌประทศเทยมีศกัยภาพ฿หຌมีบทบาทมากขึๅน฿นการขับคลืไอนศรษฐกิจ 

๑.๑.๐ การจัดการมลพิษละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอม ดຌวยการรงรัดการควบคุม 
มลพิษทัๅงทางอากาศ ขยะ นๅ้าสีย ละของสียอันตราย ทีไกิดจากการผลิตละบริภค พืไอสรຌางคุณภาพ
สิไงวดลຌอมทีไดี฿หຌกับประชาชน รงรัดกຌเขปัญหาการจัดการขยะปຓนล้าดับรก ดยสงสริม฿หຌกิดกลเกการคัด
ยกขยะพืไอน้ากลับมา฿ชຌ฿หม฿หຌมากทีไสุดรงก้าจัดขยะมูลฝอยตกคຌางสะสม฿นสถานทีไก้าจัด฿นพืๅนทีไวิกฤต สรຌาง
รูปบบการจัดการขยะมูลฝอยละของสียอันตรายทีไหมาะสม นຌนการปรรูปปຓนพลังงาน สรຌางวินัยของคน฿น
ชาติมุงสูการจัดการทีไยัไงยืน ดย฿หຌความรูຌกประชาชน ละการบังคับ฿ชຌกฎหมาย 

๑.๑.๑ การพัฒนาความรวมมือดຌานสิไงวดลຌอมระหวางประทศ ผลักดันการจัดท้า 
ผนมบทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมของอาซียน หานวทางความรวมมือกับ
อาซียนละอนุภูมิภาคลุมนๅ้าขง฿นประดในการขนสงขຌามพรมดน การคลืไอนยຌายรงงาน การบริหารจัด
การพลังงานละการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

๑.๑.๒ การพิไมขีดความสามารถ฿นการปรับตัวพืไอรองรับการปลีไยนปลงสภาพ 
ภูมิอากาศละการบริหารจัดการพืไอลดความสีไยงดຌานภัยพิบัติ พิไมขีดความสามารถ฿นการรับมือละปรับตัว
ตอการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ พิไมศักยภาพ฿นการลดการปลอยกຍาซรือนกระจก฿หຌกับทุกภาคสวน 
สงสริมการวิจัยละพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ ทคนลยี ละนวัตกรรมพืไอลดผลกระทบละปรับตัวตอการ
ปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานขຌอมูลละระบบการตือนภัย ตลอดจนสงสริมความรวมมือ
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ระหวางประทศดຌานการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศละภัยพิบัติทางธรรมชาติ ฿หຌความส้าคัญกับการปງองกัน
นຌาทวม วางผนปງองกันมืองละพืๅนทีไชายฝัດง พัฒนามืองทีไสามารถปรับตัวละยืดหยุนตอการปลีไยนปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การ฿หຌบริการของระบบนิวศ สงสริมการลงทุนของภาคอกชน฿น
การรับมือภัยพิบัติดยสรຌางนวปງองกันตามธรรมชาติ ละการจัดท้าผนธุรกิจตอนืไอง รวมทัๅงการพัฒนาระบบ
การจัดการภัยพิบัติ฿หຌมีประสิทธิภาพพรຌอมรองรับนวนຌมการกิดภัยพิบัติทีไรนุรง฿นอนาคต 

๑.๒ การบริหารราชการผนดินทีไมีประสิทธิภาพ 
๑.๒.ํ การสรຌางความปรง฿ส฿นทุกขัๅนตอนของการปฏิบัติราชการ ดย฿หຌมีชองทาง 

฿หຌทุกภาคสวนสามารถขຌาถึง ขຌาตรวจสอบขຌอมูลของภาคราชการละรຌองรียนเดຌ ชน ขຌอมูลการประกวดราคา
จัดซืๅอ จัดจຌางครงการของทางราชการ ขຌอมูลการประมูลครงการ ผูຌชนะการประมูลละราคาปຂดประมูลขຌอมูล
ความกຌาวหนຌาตามกระบวนการยุติธรรม ชน คดีทีไเมด้านินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจรติคอร์รัปชันละคดี
ทีไประชาชน฿หຌความสน฿จ฿นตละยุคสมัย ฯลฯ 

๑.๒.๎ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ฿หຌมีความป็นมืออาชีพละพียงพอตอการ 
ขับคลืไอนภารกิจภาครัฐรวมกับภาคอกชนละภาคประชาสังคมทีไปลีไยนปลงเป พืไอ฿หຌระบบราชการลใก
กะทัดรัดตมีความคลองตัวละมีประสิทธิภาพสูง 

๑.๒.๏ การสรຌางรูปบบการพัฒนา อปท. ฿หຌหมาะสม สามารถรับมือการ 
ปลีไยนปลงทางดຌานศรษฐกิจ สงัคมละสิไงวดลຌอม รวมทัๅงปຓนกนหลัก฿นการประสานครือขายละชืไอมยง
ภาคสวนตางโ ฿นระดับพืๅนทีไเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

๑.๒.๐ การสรຌางระบบตรวจสอบ ติดตามละประมินผลทีไมีประสิทธิภาพ สรຌาง 
ผลงานทีไมีคุณภาพ รวดรใวละนาชืไอถือ สามารถปຓนครืไองมือ฿หຌกับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสิน฿จ฿นชิง
นยบายเดຌ ดยฉพาะอยางยิไงการติดตาม ประมินผลครงการ฿หญโ ทีไมีการ฿ชຌจายงบประมาณปຓนจ้านวนมาก 
ละปຓนครงการทีไมผีลกระทบ฿นวงกวຌาง       
 1.3 ผนพัฒนาภาค/ผนพัฒนากลุมจังหวัด/ผนพัฒนาจังหวัด 
   ภาคกลางละภาคตะวันออก  
            (1) กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ประกอบดຌวย นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ละ
สระบุรี ควรนຌนการพัฒนาปຓนผูຌน้า฿นภูมิภาคดຌานอุตสาหกรรมสะอาด  สงสริมการรวมกลุมอุตสาหกรรม฿นการ
พัฒนาทคนลยีครืไองจักร  สงสริมการวิจัยละพัฒนาการออกบบผลิตภัณฑ์ละคุณภาพวัตถุดิบ  สรຌาง
มูลคาพิไมของหวงซการผลิต฿นกลุมอุตสาหกรรม  ละพัฒนา อนุรักษ์หลงทองทีไยวพืไอ฿หຌปຓนหลงทองทีไยว
ทางมรดกลก 
         (2) กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ประกอบดຌวย ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี ละอางทอง ควร
นຌนการรักษาความมัไนคงทางอาหารดยการดูลรักษาฐานทรัพยากรกษตรทีไส้าคัญ  การสรຌางมูลคาพิไม
ผลิตภัณฑ์หลัก฿นพืๅนทีไ  สงสริมการ฿ชຌประยชน์วัสดุหลือ฿ชຌทางการกษตรละอุตสาหกรรม  พัฒนาการผลิต
อาหารสงออกประภทธัญพืช  พืชเร ละปศุสัตว์  พัฒนาหลงทองทีไยวชิงอนุรักษ์ละผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา
ทຌองถิไน ละพัฒนาสຌนทางขนสงตลอดล้านๅ้า 
            (3) กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 ประกอบดຌวย นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี ละ
สุพรรณบุรี  ควรนຌนพัฒนาการผลิตละสงออกสินคຌากษตรอุตสาหกรรมดຌวยระบบการผลิตทีไปลอดภัยตอ
สิไงวดลຌอม  จัดตัๅงศูนย์ครือขายการศึกษาขัๅนอุดมศึกษาละสนับสนุนสถาบันการศึกษา  สงสริมการทองทีไยว
ชิงนิวศละสงสริมการจัดตัๅงศูนย์อุตสาหกรรมบริวณชายดน 
             (4) กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2 ประกอบดຌวย พชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร ละ
สมุทรสงคราม ควรนຌนสนับสนุนการศึกษาวิจัย การจัดตัๅงศูนย์ประมงครบวงจรละอุตสาหกรรมตอนืไองสงสริม
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งานวิจัยพัฒนาการปรรูปผลผลิตทางการกษตรละสัตว์นๅ้า  สนับสนุนการขยายการกอสรຌางทารือนๅ้าลึกทีไ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ละพัฒนาครือขายการทองทีไยวชืไอมยงสหภาพพมาละฝัດงอาวเทยตะวันออก-
ตะวันตก 
             (5) กลุมจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ประกอบดຌวย สมุทรปราการ ฉะชิงทรา นครนายก 
ปราจีนบุรี ละสระกຌว ควรนຌนการสรຌางมูลคาการผลิต฿หຌสูงขึๅน  การปງองกันการขยายตัวของพืๅนทีไชุมชนละ
อุตสาหกรรมพืไอเม฿หຌบุกรุกพืๅนทีไกษตรทีไอุดมสมบูรณ์  พิไมประสิทธิภาพละมาตรฐานดຌานความปลอดภัยของ
สินคຌากษตร  ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ของกลุมอุตสาหกรรมสูสากล  ขยายครือขายอุตสาหกรรมขนาดกลาง
ละขนาดยอม  สงสริมการวิจัยละพัฒนารวมทัๅงการออกบบนวัตกรรมพิไมประสิทธิภาพระบบลจิสติกส์฿หຌ
สมบูรณ์ยิไงขึๅน 
            (6) กลุมจังหวัดภาคตะวันออกประกอบดຌวย ชลบุรี ระยอง ตราด ละจันทบุรี ควรมุงนຌนการ
รงกຌเขปัญหาการขาดคลนนๅ้าจากภาวะฝนลຌง฿หຌพียงพอตอการอุปภค บริภค ละอุตสาหกรรม ฿นพืๅนทีไ
จงัหวัดชลบุรี-ระยอง บริหารจัดการดຌานการผลิต การปรรูป ละระบบการกระจายสินคຌาละการตลาด 
สงสริมการประมงบบพาะลีๅยงชายฝัດง฿นจังหวัดจันทบุรีละตราด พรຌอมฟຕนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ชายฝัດงทะล สนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณี จัดระบียบหลงทองทีไยว รงรัดปรับปรุงละขยายระบบครงขาย
การคมนาคมขนสง฿หຌสมบูรณ์ยิไงขึๅน ละพัฒนาความรูຌละทักษะฝมือรงงาน฿หຌสอดคลຌองกับความตຌองการของ
ตลาด  

   ผนพัฒนากลุมจังหวัด (พ.ศ. 2557 – 2560)  
1. วิสยัทัศน์กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 (ประกอบดຌวย  จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี  

ราชบุรี ละสุพรรณบุรี) 
 “ หลงผลิตละปรรปูสินคຌากษตรทีไเดຌมาตรฐาน  พัฒนาการคຌาผานดน ละ การ 

ทองทีไยวชิงอนุรกัษ์อยางสรຌางสรรค์ ”  

  2.  พันธกิจ 
ํ) ศึกษา คຌนควຌา วิจัยพืไอน้าเป฿ชຌพัฒนาการผลิต  การปรรูป  การตลาด  ละการ 

ทองทีไยว 
2) พัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน฿หຌสามารถรองรับการผลิต  การปรรูป  ละการ 

ทองทีไยว 
3) จดัหาละพัฒนาปัจจัยการผลิต฿หຌมีคณุภาพละปริมาณพียงพอตอการผลิตปร 

รูปละการทองทีไยว 
4)  ผลิต ปรรูปสินคຌากษตรละการบริการทองทีไยว฿หຌมีคุณภาพละเดຌมาตรฐาน 

ปຓนทีไยอมรับทัๅงภาย฿นละตางประทศ 
  5) สวงหาตลาดทัๅงภาย฿นละตางประทศ  ตลอดจนสริมสรຌางชองทางการจัด 

จา้หนายทีไสามารถขຌาถึงผูຌบริภคเดຌอยางทัไวถึงละมีประสิทธิภาพ 

3  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

1)  ยุทธศาสตร์ทีไ ํ การสงสริมความปลอดภัยละคุณภาพ฿นการผลิต  ละ 
สงออกสินคຌากษตรละกษตรอุตสาหกรรมทีไเดຌมาตรฐาน 
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2) ยุทธศาสตร์ทีไ  2  การพิไมศกัยภาพการทองทีไยวชิงอนุรกัษ์อยางสรຌางสรรค ์
 
 

ปງาประสงค ์
ชิงยุทธศาสตร์ 

 

ตัวชีๅวัด 
 

กลยุทธ ์

ํ. พิไมรายเดຌละจา้นวน
นักทองทีไยว 

1. รายเดຌจากการ
ทองทีไยวพิไมขึๅน฿นกลุม
จงัหวัด รຌอยละ 10     

หรือจ้านวนนักทองทีไยว
พิไมขึๅน รຌอยละ 10/ป 
(ฉลีไย 3 ปยຌอนหลัง) 

1. พัฒนาบุคลากรดຌานการทองทีไยว 
2. พัฒนาปัจจยัพืๅนฐานสินคຌาบริการ 
อยางมีคณุภาพ 
3. พัฒนาการตลาดละการ
ประชาสัมพันธ์  
4. พัฒนาศักยภาพหลงทองทีไยว
ละสริมสรຌางความปลอดภัย 
       

 
3) ยุทธศาสตร์ทีไ 3  สงสรมิการคຌาชายดนละพฒันาขตศรษฐกิจพิศษชายดน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ปງาประสงค ์
ชิงยุทธศาสตร์ 

 

ตัวชีๅวัด 
 

กลยุทธ ์

ํ. ผูຌบริภคทัๅงภาย฿นละ
ตางประทศบริภคสินคຌาทีไ
ปลอดภัยละเดຌมาตรฐาน 
 

1. รຌอยละของจํานวน
ปลง/ฟาร์ม/รงงาน 
ที่ไดຌการตรวจจาก
กระทรวงกษตรละ
สหกรณ์ รຌอยละ ํ์์ 

ของจํานานปลงฟาร์ม  
ตอปี 

ํ. พัฒนากลเก฿นการพิไม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคຌากษตร 
฿หຌเดຌมาตรฐาน 
๎. สริมสรຌางศักยภาพดຌานการตลาด
ละการประชาสัมพันธ์สินคຌา
การกษตร 
3. สงสริม สนับสนุนการน้า
นวัตกรรมมา฿ชຌ฿นการพิไมมูลคา 
฿หຌกับสินคຌากษตร 
 

ปງาประสงค ์
ชิงยุทธศาสตร์ 

 

ตัวชีๅวัด 
 

กลยุทธ ์

ํ. รายเดຌจากการคຌา         
ผานดนพิไมขึๅน 

ํ. มูลคาจากการคຌา
ชายดนพิไมขึๅนรຌอยละ 
10/ป (ฉลีไย 4 ป
ยຌอนหลัง) (เมรวมการ
น้าขຌากຍาซธรรมชาติ) 

ํ. สนับสนุนการพัฒนาขตศรษฐกิจ
พิศษชายดน 
2. สงสริมพัฒนาความสัมพันธ์
ระหวางประทศละการคຌาชายดน 
3. พัฒนาผูຌประกอบการละ
บุคลากรดຌานการคຌาชายดน 
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   4) ยุทธศาสตรท์ีไ  4  การสรຌางความขຌมขใง฿หຌกภาคการกษตรอยางยัไงยืน 
 

ปງาประสงค ์
ชิงยุทธศาสตร์ 

 

ตัวชีๅวัด 
 

กลยุทธ ์

ํ. กษตรกรมฐีานะทาง
ศรษฐกิจดีขึๅน 

ํ. กษตรกรมรีายเดຌ
พิไมขึๅนพຌนจากสຌนบง
ความยากจนทีไรัฐบาล
ก้าหนด 30,000 บาท/       
คน/ป 

1. สรຌางรงจูง฿จ฿นการปรับปรุง
พัฒนาการผลิตทีไปลอดภัย               
2. สงสริม สนับสนุน฿นการขຌาถึง
หลงทุนละอกาส฿นการรียนรูຌ
ตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 

ทศิทางการพฒันาทีไสําคญัรายจังหวัด 
จังหวัดกาญจนบุร ี

- ฐานผลิตสินคຌากษตรละหลงอุตสาหกรรมปรรูปกษตร 
- ทองทีไยวชิงอนุรักษ์ 
- ยกระดับการคຌาชายดน฿หຌปຓนระดับสากล ละพัฒนาลจิสติกส์รองรับชืไอมยงครงการทวาย 
- จดัระบียบรงงานตางดຌาว 
- อนุรกัษ์ละฟຕนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดยฉพาะปຆาเมຌ 

จังหวัดราชบุรี 
- ฐานผลิตสินคຌากษตร & หลงอุตสาหกรรมปรรูปกษตร 
- พัฒนาอุตสาหกรรมดย฿ชຌนวคิดศรษฐกิจสรຌางสรรค์ (สินคຌาหัตถกรรมละ 
     ภูมิปัญญาทຌองถิไน) 
- คลัสตอร์อุตสาหกรรมตอตัวถังรถยนต์ 
- ทองทีไยวชิงนิวศ 

จังหวัดนครปฐม 
- ฐานผลิตสินคຌากษตร&หลงอุตสาหกรรมปรรูปกษตร 
- ควบคุมการ฿ชຌทีไดิน ละวางครงสรຌาง พืๅนฐาน฿หຌทนัตอการพัฒนา  
- พัฒนาคุณภาพหลงนๅ้า  
- พิไมประสิทธิภาพระบบขนสงละลจิสติกส์ 
- พัฒนาหลงทองทีไยวชิงอนุรักษ์ 

จังหวัดสุพรรณบุรี 
- รักษาพืๅนทีไกษตร/ฟຕนฟูดิน 
- ฐานผลิตสินคຌากษตร&หลงอุตสาหกรรมปรรูปกษตร 
- กຌเขปัญหาความยากจน นืไองจากยังมีสัดสวนคนจนสูงกวาระดับประทศ 
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ผนพฒันาจังหวัดราชบรุ ี พ.ศ. 2557 - 2560 (ฉบบัทบทวน) ประจําปี พ.ศ. 2559 
            1 วิสัยทัศน์        “ผูຌนํากษตรปลอดภัย มุง฿หຌป็นมืองนาอยู พัฒนาการทองทีไยวชิง
อนุรักษ์ละศรษฐกิจชิงสรຌางสรรค์” 
            2 พันธกิจ 

           1. ด้านินการยกระดับสินคຌาการกษตร฿หຌมีคณุภาพ ละมาตรฐานสินคຌาละบริการ฿หຌ
ปຓนสินคຌามีคุณภาพ ปลอดภัย ละพิไมมูลคาผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด 

  2. พัฒนาครอบครัวละชุมชน฿หຌขຌมขใง สรຌางวินัยทางสังคม  ตลอดจนการพัฒนา 
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมพืไอการปຓนมืองทีไนาอยู  

  3. สงสริมการทองทีไยวชิงอนุรักษ์ละศรษฐกิจชิงสรຌางสรรค์ พืไอการสรຌางรายเดຌ    
   3  ปງาประสงค์ดยรวม 

1. พิไมประสิทธิภาพระบบการผลิตจากภาคกษตรกรรม อุตสาหกรรม การทองทีไยวละ 
บริการ 
   2. คุณภาพชีวิตของประชาชนสูงขึๅน 
   3. มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมทีไมีประสทิธิภาพ    

 4  นวทางการดํานินงานตามวิสัยทัศน์ 
                         1.   ผูຌนาํกษตรปลอดภัย 
                              จังหวัดราชบุรีมีศักยภาพดຌานการกษตร คือ พืชผัก ผลเมຌ ปศุสัตว์ ละประมง จึงมี
ปງาหมายการพัฒนาปຓนผูຌน้ากษตรปลอดภัยพืไอผลิตทีไมีคุณภาพเดຌรับการยอมรับ ละสามารถพิไมมูลคาจาก
การสงออก ดยจังหวัดจะด้านินการถายทอดทคนลยีการผลิตกษตรปลอดภัยพืไอลดตຌนทุน ละมืไอสิๅนสุด
การด้านินการของผนฯ จงัหวัดราชบุรีจึงสามารถปຓนผูຌน้าทางการกษตรทีไปลอดภัย ดังนีๅ 
                               1.1  ปຓนผูຌผลิตมะพรຌาวนๅ้าหอม GAP มากทีไสุดของประทศ 
                               1.2  ปຓนผูຌผลิตสุกรละปลอดภัยมากทีไสุดของประทศ 
                               1.3  ปຓนผูຌผลิตกุຌงกຌามกรามปลอดภัยล้าดับตຌนของประทศ 
                               1.4  ปຓนผูຌผลิตพืช ผัก ปลอดภัยล้าดับตຌนของประทศ 
                         2.  มุง฿หຌป็นมืองนาอยู 
                            จงัหวัดราชบุรีปຓนจังหวัดทีไมีความสงบ มีสภาพวดลຌอมทีไดี คาครองชีพเมสูง การก้าหนด
ปງาหมายการพัฒนา฿หຌปຓนมืองนาอยู฿หຌความส้าคัญ฿นการพัฒนาภูมิทัศน์มืองทีไหมาะสม ความสะอาด การวินัยทาง
สงัคมของประชาชนละการกຌเขปัญหาทางสังคม฿หຌลดลง ชน ปัญหาอาชญากรรม ซึไงจะท้า฿หຌผูຌยีไยมยือนกิดความพึง
พอ฿จ ละดินทางมาทองทีไยว฿นจังหวัดราชบุรี สงผล฿หຌกิดการพิไมรายเดຌจากการทองทีไยวของจังหวัดอีกทางหนึไง 

                   3. พัฒนาการทองทีไยวชิงอนุรักษ์ละศรษฐกิจชิงสรຌางสรรค์ 
 จังหวัดราชบุรีเดຌหในความส้าคัญกับการพัฒนาการทองทีไยวชิงอนุรักษ์ การ

สงสริมภูมิปัญญาซึไงมีอยางหลากหลายปลงปຓนมูลคาทางศรษฐกิจ ทัๅงการน้ามาถายทอดผานการผลิตสินคຌา 
OTOP    ละการน้ามาปຓนตຌนทุน฿นการสงสริมการทองทีไยว 

 จังหวัดราชบุรีตัๅงปງาหมายทีไจะผลิตสินคຌาละสรຌางรายเดຌจากการจ้าหนายสินคຌา 
OTOP ปຓนล้าดับตຌนของประทศ ดยป 2555 จังหวัดมีรายเดຌจาก OTOP  จ้านวน 4,600 ลຌานบาท 
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นอกจากนีๅ จังหวัดราชบุรียังเดຌสงสริมการ฿ชຌศิลปะ฿นการ฿นการสงสริมการทองทีไยว ดยความรวมมือกับ
อกชน฿นการสรຌางสินคຌาดຌานศิลปะ ชน การพัฒนาจังหวัดราชบุรี฿หຌปຓนมืองศิลปะรวมสมัย 
           5  ปງาประสงคร์วม  ตัวชีๅวัด  ละคาปງาหมาย 
    6  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

    1)  ประดในยุทธศาสตร์ทีไ 1  พฒันาสินคຌากษตรปลอดภัย พืไอพิไมมูลคาการผลิต 
                  ฿หຌความส้าคัญ฿นการยกระดับการผลิตสินคຌากษตรจังหวัดราชบุรี ดยการสรຌาง

ความรูຌ ความขຌา฿จละยกระดับความชีไยวชาญกกษตรกร สถาบันกษตรกร กลุมอาชีพวิสาหกิจชุมชน  
ผูຌประกอบการ  ดยการน้าทคนลยีทีไหมาะสมมา฿ชຌ฿นการพัฒนากระบวนการผลิต  พืไอลดตຌนทุนการผลิต 
การ฿ชຌพลังงานทดทนพัฒนามาตรฐานการผลิต฿หຌสินคຌาละบริการทีไส้าคัญของจังหวัดราชบุรีปຓนทีไยอมรับของ
ตลาดละผูຌบริภค  ชน  สินคຌากษตรปลอดภัย ละมีการพัฒนามาตรฐานการผลิตสินคຌากษตรพืไอรองรับการ
ขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียน (AEC) 

ปງาประสงค์รวม ตัวชีๅวัด/ 
ปງาหมายรวม 4 ปี 

 

ขຌอมูลคาฐาน 
ปี 2556 

ปງาหมายรายปี 

2557 2558 2559 2560 

1. พิไมประสิทธิภาพ
ระบบการผลิตจากภาค
กษตรกรรม อุตสาหกรรม 
การทองทีไยวละบริการ 

1. รຌอยละของจ้านวนปลง/ฟาร์มทีไเดຌรับ       
การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยพิไมขึๅน 
1.1 ดຌานพืช ( พืชอาหาร ) 
1.2 ดຌานประมง ( สัตว์นๅา้จืด ) 
1.3 ดຌานปศุสัตว์  ( สุกร ) 

ปลง/ฟาร์ม 
 

300 
300 
302 

รຌอยละ 
 

6 
6 
6 

รຌอยละ 
 

7 
7 
7 

รຌอยละ 
 

8 
8 
8 

รຌอยละ 
 

9 
9 
9 

2. มูลคาพิไม ณ ราคาประจ้าปของ               
ภาคกษตรกรพิไมขึๅนรຌอยละ 0.25 
( จากขຌอมูลฉลีไย 5 ป ยຌอนหลัง ) 

19,170 
ลຌานบาท 

รຌอยละ 
0.25 

รຌอยละ 
0.50 

รຌอยละ 
0.75 

รຌอยละ 1 

2. คณุภาพชีวติของ
ประชาชนสูงขึๅน 
 

1. รายเดຌครัวรือนพิไมขึๅน   
 รຌอยละ  15  ตอคนตอป 

64,560  
บาท 

74,244 
บาท 

83,928
บาท 

93,612 
บาท 

103,296 
บาท 

2. สัดสวนผูຌอยู฿นระบบประกันสังคมพิไมขึๅน    
รຌอยละ 1 ตอป 

รຌอยละ   24.08 รຌอยละ 
25.50 

รຌอยละ 
26.50 

รຌอยละ 
27.50 

รຌอยละ 28.50 

3. ก ารบ ริห าร จั ด ก าร
ทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอมทีไมี 
ประสิทธิภาพ 

1. พืๅนทีไปຆาเมຌพิไมขึๅนจากพืๅนทีไปຆาดิม 
(1,097,368.75  เร) 

500 เร/ป 
(เรละ 200 ตຌน 
รวม 100,000 
ตຌน/ป) 

500 เร/ป 
 

500 เร/ป 
 

500 เร/ป 
 

500 เร/ป 
 

   กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตละการถายทอดทคนลยี 

  2. พัฒนากระบวนการพิไมมูลคาละความชืไอมัไนสินคຌากษตรปลอดภัย 
  3. สงสริมการรวมกลุมการผลิตละปรรูป 

                4. จดัตัๅงศูนย์บริหารการตลาดสินคຌากษตรปลอดภัยละพัฒนาการชืไอมยงการตลาด 
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   2)  ประดในยุทธศาสตร์ทีไ 2 การสงสริมการพัฒนาหลงทองทีไยวละพิไมมูลคาผลผลิต 
ชิงสรຌางสรรค์   
  สงสริมละพัฒนาศรษฐกิจชิงสรຌางสรรค์ (Creative Economy) จากสินคຌาบริการละ
การทองทีไยว ตลอดจนสนับสนุนบุคลากรทีไมีความคิดสรຌางสรรค์ ละมีทกัษะทางศิลปะ฿นการสรຌางสรรค์งานทีไมี
คุณคา การ฿ชຌองค์ความรูຌละภูมิปัญญาทຌองถิไนมาสรຌางมูลคาพิไมสินคຌาละบริการ ดยการพิไมขีดความสามารถ   
฿นการขงขันของผูຌประกอบการทองทีไยว ผูຌผลิตสินคຌา OTOP งานฝมือละหัตถกรรม ศิลปะการสดงพืๅนบຌาน 
ละงานสถาปัตยกรรม 
       กลยุทธ์ 
   ํ. สงสริมศรษฐกิจชุมชนละสินคຌา OTOP ฿หຌเดຌมาตรฐาน 
  ๎. พัฒนาระบบครงสรຌางพืๅนฐานละการรักษาความปลอดภัยทางการทองทีไยวพืไอรองรับ
การ    ขยายตัวดຌานการทองทีไยวจากการปຂดประชาคมอาซียน 
  ๏. สงสริมการทองทีไยวชิงอนุรักษ์ 

 

 

 

 

 

 

ปງาประสงค์ชิง
ยุทธศาสตร์ ตัวชีๅวัด/ปງาหมายรวม 4 ปี ขຌอมูลคาฐาน 

ปี 2556 

คาปງาหมายรายปี 
2557 2558 2559 2560 

1. ผลผลิตทางการกษตร
ตอหนวยพิไมขึๅนละเดຌ
รับรองมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย 

1. รຌอยละของจ้านวนปลง/ฟาร์มทีไเดຌรับการ
รับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยพิไมขึๅน 
1.1 ดຌานพืช ( พืชอาหาร ) 
1.2 ดຌานประมง ( สัตว์นๅ้าจืด ) 
1.3 ดຌานปศุสัตว์   

ปลง/ฟาร์ม 
300 
300 
302 

รຌอยละ 
6 
6 
6 

รຌอยละ 
7 
7 
7 

รຌอยละ 
8 
8 
8 

รຌอยละ 
9 
9 
9 

2. รຌอยละของจ้านวนปลง/ฟาร์ม ทีไผาน   
การประมินความพรຌอมตอการขຌาสูอาหาร
ปลอดภัยพิไมขึๅน 
2.1 ดຌานพืช ( พืชอาหาร ) 
2.2 ดຌานประมง ( สัตว์นๅ้าจืด ) 

ปลง/ฟาร์ม 
300 
100 

รຌอยละ 
6 
6 

รຌอยละ 
7 
7 

รຌอยละ 
8 
8 

รຌอยละ 
9 
9 

3. รຌอยละของวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดราชบุรี  
ทีไมกีารประมินศักยภาพ฿นระดับดี พิไมขึๅน        
( ป 2556 อยู฿นระดับดี 130 หง ) 

130 หง 20 หง 25 หง 30 หง 35 หง 

4. มูลคาพิไม ณ ราคาประจ้าปของภาค
กษตรกรพิไมขึๅนรຌอยละ 0.25 
( จากขຌอมูลฉลีไย 5 ป ยຌอนหลัง ) 

19,170 
ลຌานบาท 

รຌอยละ 
0.25 

รຌอยละ 
0.50 

รຌอยละ 
0.75 

รຌอยละ 1 
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ปງาประสงค์ชิง
ยุทธศาสตร์ ตัวชีๅวัด/ปງาหมายรวม 4 ปี 

ขຌอมูล 
คาฐาน ปี 
2556 

คาปງาหมายรายปี 

2557 2558 2559 2560 

1. สินคຌาทีไกิดจากความคิด 
สรຌางสรรค์เดຌรับการสรຌาง
มูลคาพิไมชิงศรษฐกิจมากขึๅน 
2. รายเดຌจากการทองทีไยว 
พิไมขึๅน 

1. รายเดຌจากการทองทีไยวพิไมขึๅนรຌอยละ ๑ 
ตอป (ป 55 รายเดຌจากการทองทีไยว 
1,510.20    ลຌานบาท 

รຌอยละ 5 
(1,585     
ลຌานบาท) 

รຌอยละ 
๑ 

(1,664)   

รຌอยละ 
6 

(1,760)  

รຌอยละ 
7 

(1,880)  

รຌอยละ 
8 

(2,035)   

2. รายเดຌจากการจ้าหนายสินคຌาชุมชนพิไมขึๅน
รຌอยละ 4 ตอป (฿ชຌขຌอมูลคาฉลีไย 3 ป ยຌอนหลัง) 

4,700     
ลຌานบาท/ป) 

รຌอยละ 
4 

(4,888) 

รຌอยละ 
4 

(5,080) 

รຌอยละ 
4 

(5,285) 

รຌอยละ 
4 

(5,495) 

3. จ้านวนนักทองทีไยวพิไมขึๅน รຌอยละ 7      

(จากคาฉลีไย 4 ปยຌอนหลัง) 
รຌอยละ 7 
(71,000) 

รຌอยละ 
7 

รຌอยละ 
7 

รຌอยละ 
7 

รຌอยละ 
7 

 

3)  ประดในยุทธศาสตร์ทีไ  3  พฒันาสังคมคุณธรรมละชุมชนขຌมขใง    
  ฿หຌความส้าคัญกับการด้านินการสงสริม฿หຌมีการนຌอมน้านวปรัชญาศรษฐกิจพอพียงปຓน
นวทางการด้ารงชีวิตการสรຌางครอบครัวอบอุน ชุมชนขຌมขใงพึไงตนองเดຌ องค์กรชุมชนมีประสิทธิภาพ 
ประชาชนเดຌรับการสงสริมการรียนรูຌ  มีสุขภาวะหมาะสม การบังคับ฿ชຌกฎหมายทัไวถึงละปຓนธรรม สรຌางวินัย
ทางสังคม สรຌางความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน กຌเขปัญหาการวางงาน กຌเขปัญหายาสพติด ตลอดจน
กຌเขปัญหาดใกละยาวชน฿นกลุมสีไยง 
        กลยุทธ์ 
   ํ. พัฒนาคุณภาพชีวิตละระบบสวัสดิการทางสังคมอยางทัไวถึงละปຓนธรรม 
  ๎ . พัฒนาคุณภาพการศึกษาละพิไมอกาสขຌาถึงการศึกษาทีไมีคุณภาพทัๅ ง฿น - นอกระบบ                       
ละตามอัธยาศัย 
  ๏. ปງองกัน ปราบปรามละสรຌางครือขายการกຌเขปัญหายาสพติดละอาชญากรรม 
  

ปງาประสงค์ชิงยุทธศาสตร์ ตัวชีๅวัด/ปງาหมายรวม 4 ปี 

ขຌอมูล 
คาฐาน     
ปี 2556 

 

คาปງาหมายรายปี 

2557 2558 2559 2560 

1. คณุภาพชีวติของประชาชน
สูงขึๅน 
2. นกัรียนมีระดับการศึกษาทีไมี
คณุภาพมากขึๅน 
3. คณะกรรมการหมูบຌาน          
มีบทบาท฿นการสรຌาง           
ความขຌมขใงชุมชนมากขึๅน 

1. รายเดຌครัวรือนพิไมขึๅน รຌอยละ  15  

ตอป 
64,560 
บาท 

74,244 
บาท 

83,928 
บาท 

93,612 
บาท 

103,296 
บาท 

2. สัดสวนผูຌอยู฿นระบบประกันสังคม
พิไมขึๅนรຌอยละ 1 ตอป 

รຌอยละ 
24.08 

รຌอยละ 
25.50 

รຌอยละ 
26.50 

รຌอยละ 
27.50 

รຌอยละ 
28.50  

3. คาฉลีไยของคะนน O-net ม.3  

พิไมขึๅนรຌอยละ 3ตอป  
รຌอยละ46.36 รຌอยละ 3 รຌอยละ 3 รຌอยละ 3 รຌอยละ 3 

4. รຌอยละของครัวรือนทีไขຌาถึงระบบ
ประปาพิไมขึๅน รຌอยละ 2 ตอป 

37,626
ครัวรือน 

รຌอยละ 2 รຌอยละ 2 รຌอยละ 2 รຌอยละ 2 
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(ตอ) 

ปງาประสงค์ชิงยุทธศาสตร์ ตัวชีๅวัด/ปງาหมายรวม 4 ปี 

ขຌอมูล 
คาฐาน     
ปี 2556 

 

คาปງาหมายรายปี 

2557 2558 2559 2560 

1. คณุภาพชีวติของประชาชน 
2. นกัรียนมีระดับการศึกษาทีไมี
คณุภาพมากขึๅน 
3. คณะกรรมการหมูบຌาน          
มีบทบาท฿นการสรຌาง           
ความขຌมขใงชุมชนมากขึๅน 

1. รายเดຌครัวรือนพิไมขึๅน รຌอยละ  15  

ตอป 
64,560 
บาท 

74,244 
บาท 

83,928 
บาท 

93,612 
บาท 

103,296 
บาท 

2. สัดสวนผูຌอยู฿นระบบประกันสังคมพิไมขึๅน
รຌอยละ 1 ตอป 

รຌอยละ 
24.08 

รຌอยละ 
25.50 

รຌอยละ 
26.50 

รຌอยละ 
27.50 

รຌอยละ 
28.50  

3. คาฉลีไยของคะนน O-net ม.3  

พิไมขึๅนรຌอยละ 3ตอป  
รຌอยละ46.36 รຌอยละ  

3 

รຌอยละ  
3 

รຌอยละ  
3 

รຌอยละ  
3 

4. รຌอยละของครัวรือนทีไขຌาถึงระบบ
ประปาพิไมขึๅน รຌอยละ  2  
ตอป 

37,626
ครัวรือน 

รຌอยละ 
2 

รຌอยละ  
2 

รຌอยละ 
 2 

รຌอยละ  
2 

5. หมูบຌาน/ชุมชนขຌมขใงปลอดยาสพติด 
฿หຌเดຌรຌอยละ 90 ของจ้านวนหมูบຌาน/
ชุมชนทัๅงหมด 1,040 หง (975 

หมูบຌาน 65 ชุมชน) 

188     หง 187 หง 187 หง 187 หง 187  หง 

6. การจัดตัๅงศูนยป์ระสานงานรักษาความ
ปลอดภัยประจ้าทຌองถิไน (ศปถ.) ต้าบลละ  
1 หง รวม  111  หง 

93 หง 6 หง 6 หง 6 หง 6 หง 

7. จ้านวนหมูบຌานมีความขຌมขใง             
ทกุหมูบຌาน (จ้านวนหมูบຌานขຌมขใง   
244  หมูบຌาน) 

84 หมูบຌาน 161 
หมูบຌาน 

162 
หมูบຌาน 

162 
หมูบຌาน 

162 
หมูบຌาน 

 4)  ประดในยุทธศาสตร์ทีไ  4  พัฒนาความอุดมสมบูรณ์ละคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม฿หຌป็นมืองนาอยู 
          ฿หຌความส้าคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมอยางบูรณาการ            
พิไมพืๅนทีไปຆาละพืๅนทีไสีขียว ระบบตือนภัย การบริหารจัดการนๅ้าการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยลดมลพิษทางนๅ้า 
ทรัพยากรถูก฿ชຌอยางยัไงยืนรูຌคุณคา ปรับสภาพวดลຌอมละภูมิทัศน์฿หຌปຓนมืองนาอยู  
       กลยุทธ์ 
 ํ. ปราบปรามละสรຌางครือขายฝງาระวังทรัพยากรปຆาเมຌอยางยัไงยืน พรຌอมสงสริมการ
ปลูกปຆา                ฿นพืๅนทีไสืไอมทรม 
 ๎. พัฒนากลเกการบริหารจัดการทรัพยากรนๅ้าบบบูรณาการทุกระดับ 
 ๏ . สงสริมการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชน องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนละ
ภาคอกชน             ฿นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 
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ปງาประสงค์ชิง
ยุทธศาสตร์ ตัวชีๅวัด/ปງาหมายรวม 4 ปี ขຌอมูลคาฐาน 

ปี 2556 

คาปງาหมายรายปี 

2557 2558 2559 2560 

1. มีการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติละ 
สิไงวดลຌอมทีไมี  
ประสิทธิภาพ 

1. พืๅนทีไปຆาเมຌพิไมขึๅนจากพืๅนทีไ 
ปຆาดิม (1,097,368.75  เร) 

500 
เร/ป (เรละ 

200 ตຌน รวม 
100,000 
ตຌน/ป) 

500 เร/ป 
 

500 เร/ป 
 

 

 

500 เร/ป 
 

 

500 เร/ป 
 

 

2. พืๅนทีไสี ขียว฿นขตชุมชนพิไมขึๅน 
จ้านวน  20,000 ตຌน/ป 

20,000  
ตຌน/ป 

20,000 

ตຌน/ป 
20,000  

ตຌน/ป 
20,000  

ตຌน/ป 
20,000 

ตຌน/ป 
๏.  หลงนๅ้าทีไเดຌรับการพัฒนา
ปรับปรุง อนุรักษ์ละฟຕนฟูสามารถ
น้าเป฿ชຌประยชน์เมนຌอยกวา 
รຌอยละ ๔์ (197 หง) 

รຌอยละ 80 
(197 หง) 

80 

(197 หง) 
80 

(197 หง) 
80 

(197 หง) 
80 

(197 หง) 

4. จ้านวนองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
ทีไมีการจัดการขยะดຌวยการคัดยก        
ลดการ฿ชຌละน้ากลับมา฿ชຌ
ประยชน์ (3R) 

12 หง 20 หง 30 หง 40 หง 50 หง 

 

                     5)  ประดในยุทธศาสตร์ทีไ  5  การสริมสรຌางความมัไนคงของพืๅนทีไ 
           ฿หຌความส้าคัญ฿นการสริมสรຌางสภาวะวดลຌอมทีไสันติสุข การสรຌางความสมานฉันท์ละ                      
สรຌางภูมิคุຌมกัน฿นสังคมทุกระดับลดความสีไยงผลกระทบจากภัยคุกคาม  
      กลยุทธ ์
 ํ. สงสริม฿หຌประชาชนมีความตระหนัก฿นสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 ๎. สงสริมการพัฒนาพืๅนทีไชายดน 

 3. สงสริมงานดຌานมวลชน 
 

ปງาประสงค์ชิงยุทธศาสตร์ ตัวชีๅวัด/ปງาหมายรวม 4 ปี ขຌอมูลคาฐาน 
ปี 2556   

คาปງาหมายรายปี 
2557 2558 2559 2560 

1. มีภัยคุกคามดຌานความมัไนคง
ลดลง 
 

  

1. การจัดตัๅงหมูบຌาน อพปร. พิไมขึๅน 
 

161 หมูบຌาน 6 

หมูบຌาน 
7 

หมูบຌาน 
8 

หมูบຌาน 
9 

หมูบຌาน 
2. จ้ านวนมวลชนดຌ านความมัไ นคง
พิไมขึๅน 

หมูบຌานทีไปຓน
ลຌว 563 
หมูบຌาน 

500 

คน 
 

500 

คน 
500 

คน 
500 

คน 
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  7 นยบายรัฐบาล ละการชืไอมยงกับผนพัฒนาจังหวัด 
 

 
 

 8 ทศิทางการพฒันาจังหวัดราชบรุ ี

 จากการวิคราะห์ศักยภาพการพัฒนา  ทัๅง฿นชิงมิติการพัฒนาชิงพืๅนทีไ การประมิน
สภาพวดลຌอม การวิคราะห์ความสีไยงละการสรຌางภูมิคุຌมกัน  การพัฒนาจังหวัดราชบุรี฿นชวงป พ.ศ. 2557 – 2560 
ก้าหนดทิศทางการพัฒนา ดังนีๅ 

 1. การลดความหลืไอมลๅําของสังคมละการสรຌางอกาสการขຌาถึงบริการของรัฐ  
                 จังหวัดราชบุรีนินการด้านินการพืไอการลดความหลืไอมลๅ้าทางสังคมพืไอการปຓนมืองนาอยู 
ดังนีๅ 

       1.1 ด้านินการพัฒนาละปรับปรุงการอ้านวยความสะดวกดຌานครงสรຌางพืๅนฐานตางโชน
การปรับปรุงสຌนทางพืไอการขนสงสินคຌาทางการกษตรของกษตรกรละการสัญจรของประชาชน การพัฒนา
ระบบนๅ้าพืไอการอุปภคบริภค 

 1.2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสงสริมสุขภาพของประชาชน ดใกยาวชน ผูຌดຌอยอกาส 
ละผูຌสงูอายุ  

 1.3 การปງองกันละกຌเขปัญหายาสพติด 
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 2. การปกปງองละชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
     จังหวัดราชบุรี ฿หຌความส้าคัญ฿นการสรຌางความรักสามัคคีของประชาชนทุกกลุม ตลอดจน               
รักละทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดังนีๅ 

2.1 การสรຌางครือขายมวลชน ละความขຌา฿จภัยคุกคามนืไองจากความมัไนคงของชาติ     
การสงสริมความรักสามัคคีของคน฿นชาติ 

2.2 สนับสนุนการขับคลืไอนการพัฒนาตามนวปรัชญาศรษฐกิจพอพียง  
2.3การสนับสนุนการด้านินงานครงการอันนืไองมาจากพระราชด้าริ 
2.4 สงสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม฿นกลุมยาวชน  

 3. การพิไมศกัยภาพทางศรษฐกิจของประทศ ละการสงสริมบทบาทละการ฿ชຌอกาส฿น
ประชาคมอาซียน 

  จังหวัดราชบุรี ปຓนจังหวัดทีไมีศักยภาพดຌานการกษตร ละปศุสัตว์ จึง฿หຌความส้าคัญ฿นการ
ยกระดับมู ลค าสิ นคຌ ากษตร การท องทีไ ยว การสรຌ างความสามารถ฿นการข งขั น ดยการพัฒนาตัๅ งต ระดับ 
ตຌนนๅ้า  กลางนๅ้า ปลายนๅ้า พืไอการพิไมรายเดຌของจังหวัด ประชาชน ละกษตรกร ดังนีๅ 

       ดຌานการกษตร 
1) การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานพืไอการผลิต 
2) การถายทอดทคนลยีการผลิต  
3) การลดตຌนทุนการผลิต 
4) การพัฒนามาตรฐานการผลิต 
5) การพัฒนาการตลาดละการกระจายสินคຌา 
ดຌานการทองทีไยว 
1) การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานพืไอการทองทีไยว  
2) การฟຕนฟูหลงทองทีไยว 
3) การจัดกิจกรรมสงสริมการทองทีไยว 
4) การประชาสัมพันธ์ละสงสริมดຌานการตลาดการทองทีไยว 
 การพัฒนาสินคຌาชิงสรຌางสรรค์ 
1) พัฒนาผูຌประกอบการละมาตรฐานสินคຌาสินคຌาชิงสรຌางสรรค์ 
2) การพัฒนาชองทางการตลาดสินคຌาจังหวัดราชบุรี 

 4.  การรักษาความมัไนคงของฐานทรัพยากร ละการสรຌางสมดุลระหวางการอนุรักษ์กับการ
฿ชຌประยชน์อยางยัไงยืน 

 4.1  การอนุรกัษ์ละฟຕนฟูพืๅนทีไปຆา 
 4.2  การอนุรกัษ์ละฟຕนฟูหลงนๅ้า 
 4.3  การปรับปรุงสภาพวดลຌอมละภูมทิศัน์มืองนาอยู 

 9. จุดยืนทางยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดราชบรุี (Positioning)                           

 จงัหวัดราชบุรีก้าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ “ปຓนศูนย์กระจายสินคຌาดຌานกษตรละ     ปศุสัตว์” 
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นืไองจาก มีศกัยภาพทางดຌานการกษตร ละอุตสาหกรรม ละมีการด้านินการสงสริมการผลิตสินคຌากษตร (พืช สตัว์
ละประมง)  ทีไมีคณุภาพมาตรฐาน จากผลการพัฒนาทีไผานมา จงัหวัดราชบุรี มีมลูคาผลติภัณฑ์มวลรวม (ป 2553) 

จา้นวนทัๅงสิๅน 127,890 ลຌานบาท รายเดຌฉลีไยประชากร ปຓนงิน 152,380 บาทตอคน ดยสามารถจ้านกรายเดຌ
จากสาขาการผลิตทีไส้าคัญอันปຓนฐานรายเดຌดิมละปຓนรายเดຌล้าดับตຌนของ GPP  ดังนีๅ 

 1. ภาคอุตสาหกรรม มูลคาพิไม ณ ราคาประจ้าป 2553 ทากับ 38,589 ลຌานบาท   
คิดปຓนสัดสวนรຌอยละ 30.2 GPPจังหวัด ซึไง฿นสัดสวนดังกลาวจ้านกหมวดการผลิตทีไส้าคัญ เดຌก หมวดการ
ผ ลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อาห ารละ ค รืไ อ ง ดืไ ม3 9 .8  % ค รืไ อ งจั ก รเฟฟງ า  1 8 .7  % สิไ งท อสิไ งถั ก  8 .9 % 

 2. ภาคการกษตร มูลคาพิไม ณ ราคาประจ้าป 2553  ทากับ 18,086 ลຌานบาท  คิดปຓน
รຌอยละ 14.1  ของ GPP จังหวัด มีอัตราการขยายตัวอยางตอนืไอง฿นชวง 10 ปทีไผานมา (2543 – 2553)  ฉลีไยปละ 
8.81 ฿นสัดสวนดังกลาวมีรายเดຌหลักมาจากการผลิตทีไส้าคัญเดຌกการผลิตพืชผักรຌอยละ 37  สุกร  รຌอยละ 23.3 

ละขຌาว รຌอยละ 13.2  

 การวิคราะห์ศักยภาพของจังหวัด  ปรากฏวาจังหวัดราชบุรียังคงมีศักยภาพ฿นดຌาน
การกษตรทีไขຌมขใง นืไองจากมีพืๅนทีไจ้านวน  1,320,671 เร  มีพืๅนทีไชลประทานครอบคลุมพืๅนทีไกษตร 
จ้านวน  804,009เร (ครอบคลุมพืๅนทีไกษตรรຌอยละ 60.8) ผลผลิตทีไส้าคัญ ชน พืชผัก พืชเร มะพรຌาวนๅ้าหอม 
กลຌวยเมຌ ดຌานการปศุสัตว์ ชน สุกรมากทีไสุดของประทศ(1,492,560 ตัว) คนมปຓนล้าดับทีไ 4 ของประทศ 
(53,812 ตัว)ละการลีๅยงพะพืไอสงจ้าหนายจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ  ดຌานการประมง ชน กุຌงกຌามกราม มี
มูลคาการผลิต 1,152.8 ลຌานบาท กุຌงขาวมีมูลคาการผลิต 6,100.2 ลຌานบาท ละปลาสวยงามมีมูลคาการผลิต 
503.4 ลຌานบาท 
 นอกจากนีๅ จังหวัดราชบุรี มีความพรຌอม฿นรืไองครงสรຌางพืๅนฐานอันจะสนับสนุนการ
กระจายสินคຌา/ผลผลิต เปสูตลาดทัๅง฿นละตางประทศ ดังนีๅ  
 1. จังหวัดราชบุรี มีรงงานอุตสาหกรรมปรรูปทางการกษตร ละอาหาร 376 

รงงาน฿นการปรรูปละพิไมมูลคาสินคຌากษตรของจังหวัดซึไงปຓนฐานการผลิตดิมอันปຓนการพิไมรายเดຌละ
สามารถกระจายสินคຌาทัๅงตลาดภาย฿นละตลาดตางประทศ 
 2. มีตลาดกลางกษตรขนาด฿หญระดับภาค ทีไสามารถระบายสินคຌาดຌานการกษตรพืไอการปຓนวัตถุดิบ
ดຌานอาหาร  เปสูภาคตางโสามารถทีไจะระบายสินคຌาเปสูทารืไอนๅ้าลึกทวายพืไอสนับสนุนนยบายการปຓนครัว
ลกของรัฐบาล 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัด 

   1.4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัดราชบุรี   
 1) วิสัยทัศน์  (Vission) 
    “ มืองนาอยู กษตรสูสากล ชุมชนขຌมขใง สงสริมการศึกษาละพัฒนาการทองทีไยวอยาง
ยัไงยืน” 
 2) พนัธกิจ  (Mission)   
   (1)  พัฒนาระบบครงสรຌางพืๅนฐาน  สาธารณูปภคละสาธารณูปการ  
 (2)  สงสริมระบบการวางผังมืองรวมจังหวัด฿หຌปຓนมืองนาอยู 
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           (3)  สงสริมการมีสวนรวม฿นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม฿หຌปຓนมืองนาอยู   
  (4)  สงสริมละพัฒนาระบบการก้าจัดขยะมูลฝอยละระบบบ้าบัดนๅ้าสีย 
 (5)  การรักษาความสงบรียบรຌอยละการปງองกันบรรทาสาธารณภัย 
 (6)  สงสริมการด้านินงานตามนวของศรษฐกิจพอพียง 
 (7)  สนับสนุนละสริมสรຌางความขຌมขใง฿นภาคการกษตรละพิไมมูลคาผลผลิตทางการกษตร 
 (8)  สงสริมละพัฒนาคุณภาพชีวิตกษตรกร  
   (9)  สงสริมคณุภาพชีวิตละการกຌเขปัญหาสังคม  
   (10)  สงสริมระบบการศึกษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรมละภมูิปัญญาทຌองถิไน 
 (11)  สงสริมคุณธรรมละจริยธรรม 
 (12)  สงสริมการทองทีไยวละกีฬา 

 3)  ยุทธศาสตรก์ารพฒันา  (Strategy)  

                 (1) ยุทธศาสตรก์ารพฒันาทีไ 1  ดຌานพฒันาครงสรຌางพืๅนฐาน  สาธารณปูภคละ
สาธารณปูการ   
                     นวทางการพฒันา   
                 -  พัฒนาระบบการคมนาคม  การจัดการขนสงละเฟฟງาสาธารณะ 
                 -  พัฒนาหลงนๅ้าพืไอการอุปภค – บริภคละกษตร  ตลอดจนการปງองกันนๅ้าทวม 
                 -  พัฒนาการวางผังการ฿ชຌทีไดิน฿หຌปຓนมืองนาอยู  

          (2)  ยุทธศาสตร์การพฒันาทีไ 2  ดຌานสงสริมคณุภาพชีวิต   
           นวทางการพฒันา   

                      -  สงสริมคุณภาพชีวิตละการกຌเขปัญหาสังคม 
              -  สงสริมการศึกษาละกีฬา 
              -  สงสริมการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม สวัสดิการชุมชนละนันทนาการ 
              -  สงสริมอาชีพละการด้านินงานตามนวของศรษฐกิจพอพียง 

                    (3)  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาทีไ 3  ดຌานการจัดระบยีบชุมชน/สงัคมละการรักษาความสงบ
รียบรຌอย   
                     นวทางการพฒันา   
                   -  สนับสนุนการปງองกันละกຌเขปัญหายาสพติด 
                     -  สงสริมประชาธิปเตย ความสมอภาค สทิธิสรีภาพของประชาชน 
                    -  การรักษาความสงบรียบรຌอยละการปງองกันบรรทาสาธารณภัย 
                    (4)  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาทีไ 4  ดຌานการวางผน การสงสริมการลงทนุ  พาณชิยกรรม
ละการทองทีไยว   
                    นวทางการพฒันา   
              -  การวางผน การประสานผนละการสงสริมการมีสวนรวมของประชาชน฿นการพัฒนา
ทຌองถิไน   
               -  สงสริมการทองทีไยวละการคຌาชายดน  
               -  ตรียมความพรຌอมพืไอรองรับการขຌาสูประชาคมอาซียน   
              -  สงสริมศรษฐกิจชุมชน การพาณิชย์ละการสริมสรຌางความขຌมขใง฿นภาคการกษตร 
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              -  การพัฒนาองค์กรละการบริหารจัดการบຌานมืองทีไดี 
                      (5)  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาทีไ 5  ดຌานการบรหิารจดัการละการอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาติ  ละสิไงวดลຌอม   

          นวทางการพฒันา   
               -  พัฒนาระบบการก้าจัดละการบริหารจัดการขยะมูลฝอยละระบบบ้าบัดนๅ้าสีย 
               -  การบริหารจัดการละอนุรักษ์ฟຕนฟูทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม   
               -  การจัดการสิไงวดลຌอมละมลพิษตาง โ    
                      (6)  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาทีไ 6  ดຌานศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประพณีละภูมิปญัญาทຌองถิไน 

          นวทางการพฒันา  
               -  การสงสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประพณีละภูมิปัญญาทຌองถิไน 
               -  สงสริม฿หຌประชาชนมีความตระหนัก฿นสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารบรหิารสวนจังหวัด (พ.ศ. 255๘ - 2๑๒ )๎ 

           1)  วิสยัทัศน ์

  “  มืองนาอยู  กษตรสูสากล  ชุมชนขຌมขใง  สงสริมคณุภาพชีวิต  ฿ส฿จสิไงวดลຌอม   
พรຌอมสงสริมการศึกษาละพัฒนาการทองทีไยวอยางยัไงยืน ”     

2)  พนัธกิจ 
 1. พัฒนาระบบครงสรຌางพืๅนฐาน สาธารณูปภคละสาธารณูปการ 
 2. สงสริมระบบการวางผังมืองรวมจังหวัด฿หຌปຓนมืองนาอยู 
 3. สงสริมคณุภาพชีวิตละการกຌเขปัญหาสังคม 
 4. สงสริมระบบการศึกษาละการกีฬา 
 5. สงสริมอาชีพละการด้านินงานตามนวของศรษฐกิจพอพียง 

 6. การรักษาความสงบรียบรຌอยละการปງองกันบรรทาสาธารณภัย 
 7. การจัดระบียบชุมชน/สังคม 
 8. สงสริมการวางผนละพัฒนาการทองทีไยว 
 9. สนับสนุนละสริมสรຌางความขຌมขใง฿นทุกภาคสวน 

  10. การตรียมความพรຌอมพืไอรองรับการขຌาสูประชาคมอาซียน  
  11. สงสริมละพัฒนาระบบการก้าจัดขยะมูลฝอยละระบบบ้าบัดนๅ้าสียรวม 
  12. พัฒนาทรพัยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม฿หຌปຓนมอืงนาอยู 
  13. สงสริมคณุธรรมละจรยิธรรม 
  14. สงสริมการศาสนา ศลิปวัฒนธรรมละภูมิปัญญาทຌองถิไน 
  15. ประชาชนมีความตระหนัก฿นสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

     3)  จุดมุงหมายพืไอการพฒันา 
  1. ระบบครงสรຌางพืๅนฐาน สาธารณูปภคละสาธารณูปการทีไเดຌมาตรฐานละทัไวถึง 
  2. ระบบการวางผังมืองหมาะสมปຓนมืองนาอยู 
  3. คณุภาพชีวิตของประชาชนสูงขึๅน 
  4. การศึกษาทีไมีคณุภาพมากขึๅน 
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  5. ครอบครัว/ชุมชนขຌมขใงละมีรายเดຌมากขึๅน 
 6. มกีารจัดระบียบชุมชน/สังคมทีไดี 
 7. ปງองกันละกຌเขปัญหายาสพติดอยางมีประสิทธิภาพ 
 8. มคีวามสงบรียบรຌอยละปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สนิ 
 9. พิไมประสิทธิภาพการทองทีไยวละบริการ 
 10. ชุมชนมีความขຌมขใงมากขึๅน 
 11. มีความพรຌอม฿นการพัฒนาทຌองถิไนละรองรับการขຌาสูประชาคมอาซียน 

  12. มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมทีไมีประสทิธิภาพ 
  13. สงสริมละพัฒนาระบบการก้าจัดขยะมูลฝอยละระบบบ้าบัดนๅ้าสียอยางถูกวิธี 

 14. มีคณุธรรมละจริยธรรมมากขึๅน 
 15. อนุรักษ์ละฟຕนฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรมละภูมิปัญญาทຌองถิไน 
 16. สรຌางความตระหนัก฿นสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

  4)   ยุทธศาสตรก์ารพฒันา 
  1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาทีไ  1  ดຌานพฒันาครงสรຌางพืๅนฐาน สาธารณปูภคละ
สาธารณปูการ 

     นวทางการพฒันา   
                -  พัฒนาระบบการคมนาคม  การจัดการขนสงละเฟฟງาสาธารณะ 
                -  พัฒนาหลงนๅ้าพืไอการอุปภค – บริภคละกษตร  ตลอดจนการปງองกันนๅ้าทวม 
                -  พัฒนาการวางผังการ฿ชຌทีไดิน฿หຌปຓนมืองนาอยู 
 

         2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาทีไ  2  ดຌานสงสริมคณุภาพชวิีต   
    นวทางการพฒันา   

                 -  สงสริมคุณภาพชีวิตละการกຌเขปัญหาสังคม 
                 -  สงสริมระบบการศึกษาละการกีฬา 
                 -  สงสริมการสาธารณสุข  สวัสดิการสังคม สวัสดิการชุมชนละนันทนาการ 
               -  สงสริมอาชีพละการด้านินงานตามนวของศรษฐกิจพอพียง 
 

 3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาทีไ  3  ดຌานการจัดระบยีบชุมชน/สังคมละการรักษา 
ความสงบรียบรຌอย   

        นวทางการพฒันา   
                -  สนับสนุนการปງองกันละกຌเขปัญหายาสพติด 
                -  สงสริมประชาธิปเตย  ความสมอภาค สทิธิสรีภาพของประชาชน 
                -  สงสริมการมีสวนรวมของประชาชน฿นการพัฒนาทຌองถิไน     
                -  การรักษาความสงบรียบรຌอยละการปງองกันละบรรทาสาธารณภัย 
 

 4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาทีไ  4  ดຌานการวางผน การสงสริมการลงทนุ  พาณชิยกรรมละ
การทองทีไยว   

        นวทางการพฒันา   
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                -  การวางผน การประสานผนละการสงสริมการมีสวนรวมของประชาชน฿นการ
พัฒนาทຌองถิไน   
                -  สงสริมการทองทีไยวละการคຌาชายดน  
  -  พัฒนาศักยภาพการผลิต การขนสง การขงขันละการตรียมความพรຌอม 
พืไอรองรับขຌาสูประชาคมอาซียน   
               -  สงสริมศรษฐกิจชุมชน การพาณิชย์ ละการสริมสรຌางความขຌมขใง฿นภาคการกษตร 
              -  การพัฒนาองค์กรละการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี 
 

 5.   ยุทธศาสตรก์ารพฒันาทีไ 5  ดຌานการบรหิารจดัการละการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม   

     นวทางการพฒันา   
                -  พัฒนาระบบการก้าจัดขยะมูลฝอยละระบบบ้าบัดนๅ้าสีย 
                -  การบริหารจัดการละอนุรักษ์ฟຕนฟูทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม   
                -  การจัดการสิไงวดลຌอมละมลพิษตาง โ    
 

 6.   ยุทธศาสตร์การพฒันาทีไ 6  ดຌานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประพณีละภูมิปญัญาทຌองถิไน 
      นวทางการพฒันา  

                -  สงสริมคุณธรรมละจริยธรรม 
                -  สงสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมละภูมิปัญญาทຌองถิไน 
  - ประชาชนมีความตระหนัก฿นสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  

 5)  นยบายการพฒันาของผูຌบรหิารทຌองถิไน 
  1)  นยบายดຌานสังคม  การศึกษา  ศาสนาละวัฒนธรรม 
                        องค์การบริหารสวนจังหวัดราชบุรีมีนยบายสงสริมละพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
สงสริมการศึกษา  ท้านุบ้ารุงศาสนาละอนุรักษ์ ฟຕนฟู ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมนียมประพณีละภูมิปัญญาทຌองถิไน  
ดังนีๅ 
  1.  สงสริมละพัฒนาคุณภาพชีวิตกดใก สตรี คนชราละผูຌดຌอยอกาส  ละการสังคม
สงคราะห์ตาง โ  พืไอ฿หຌมีคณุภาพชีวิตทีไดีขึๅน   
  2.  สงสริมละสนับสนุนการจัดการศึกษา  พืไอพิไมอกาสการรียนรูຌอยางทัไวถึงละ
ตอนืไองทัๅง฿นระบบละนอกระบบ 
                       3.  สงสริมการอนุรกัษ์ละฟຕนฟูศลิปะ จารีตประพณี ขนบธรรมนียมประพณีละภูมิ
ปัญญาทຌองถิไน฿หຌคงอยูสืบตอเป 
  4.  การท้านุบ้ารุงศาสนาละสงสริมวัฒนธรรมอันดีงามของทຌองถิไน 
  5.  สนับสนุนละสงสริมงานดຌานการปງองกันละกຌเขปัญหายาสพติด  ตลอดจนกຌเข
ปัญหาดใกละยาวชน฿นกลุมสีไยง  ละการกຌเขปัญหาสังคม฿นดຌานตาง โ 
  6.  สรมิสรຌางสถาบันครอบครัว฿หຌมีความอบอุนละขຌมขใง 
  7.  สนับสนุนการปງองกันละบรรทาสาธารณภัย 
  8.  สนับสนุนการปງองกันปัญหาอาชญากรรมละการจราจร  พืไอสรຌางความปลอดภัย฿น
ชีวิตละทรัพย์สิน         
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  2)  นยบายดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว 
        องค์การบริหารสวนจังหวัดราชบุรีมีนยบายสงสริมการด้านินงานตามหลักปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียง  สงสริมอาชีพพืไอพิไมรายเดຌละลดรายจาย฿หຌกับประชาชน  สงสริมละพัฒนาการกษตร
ผสมผสานละกษตรอินทรีย์  สงสริมการทองทีไยวละพัฒนาสินคຌาหนึไงต้าบลหนึไงผลิตภัณฑ์ (OTOP)  ดังนีๅ 
  1.  สงสริม฿หຌประชาชนนຌอมน้าปรัชญาศรษฐกิจพอพียงปຓนนวทางครงการด้านิน
ชีวิต 
         2.  การสงสริม  พัฒนาละปรับปรุงหลงทองทีไยว฿หຌสวยงาม  ละประชาสัมพันธ์ 
฿หຌปຓนทีไรูຌจกัมากขึๅน  ตลอดจนจัด฿หຌมีระบบขຌอมูลพืไอการจัดการทองทีไยวอยางปຓนระบบ 
  3.  การพัฒนาละสงสริมอาชีพ฿หຌกยาวชน  ประชาชน  ผูຌสูงอายุกลุมมบຌาน   
กลุมอาชีพละกลุมองค์กรตาง โ  ตลอดจนผูຌดຌอยอกาสพืไอ฿หຌมีความรูຌครงการประกอบอาชีพละพิไมรายเดຌ
฿หຌกครอบครัวมากขึๅน 
    4.  สงสริม฿หຌชุมชนมีสวนรวมครงการจัดการทองทีไยวชิงวัฒนธรรมละการพัฒนาการ
บริการละการทองทีไยวทีไมีคณุภาพ 
        5.  สงสริมการกษตรผสมผสานละกษตรอินทรีย์  พืไอ฿หຌผลผลติทางการกษตร
ปลอดภัยจากสารพิษ  
        6.  สงสริมละพัฒนาสินคຌาหนึไงต้าบลหนึไงผลิตภัณฑ์ (OTOP)  งานฝมือละหัตถกรรม            
฿หຌปຓนสินคຌาทีไมีคณุภาพพืไอยกระดับการผลิตสินคຌาจังหวัดราชบุรี  รวมทัๅงศูนย์จา้หนายผลิตภัณฑ์ของจังหวัด 
      3)  นยบายดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน สาธารณปูภคละสาธารณปูการ 
        องค์การบริหารสวนจังหวัดราชบุรีมีนยบายทีไจะพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานพืไอ฿หຌการ
คมนาคมละขนสงผลผลิตทางการกษตรออกสูตลาดเดຌอยางสะดวกรวดรใว พัฒนาหลงนๅ้าพืไอการอุปภค - 
บริภค  ละการกษตรอยางพียงพอละทัไวถึง  พัฒนาการ฿ชຌประยชน์ทีไดิน การชวยหลือผูຌประสบปัญหาภัย
ลຌงละ ขาดคลนนๅ้า  พืไอ฿หຌสามารถตอบสนองปัญหาละความตຌองการของประชาชนเดຌอยางทຌจริง  ดังนีๅ 
                           1.  สงสริม฿หຌมีระบบการคมนาคมละการขนสงทีไชืไอมตอระหวางองค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไนอืไน฿หຌเดຌมาตรฐาน  พืไอ฿หຌการคมนาคมละการขนสงสินคຌามีความสะดวกรวดรใว  ละกระจายความ
จริญเปทุกพืๅนทีไ 
        2.  พัฒนาหลงนๅ้าพืไอการอุปภค - บริภค  ละการกษตรอยางพอพียงละทัไวถึง 
        3.  สนับสนุนละชวยหลือผูຌประสบปัญหาภัยลຌงละขาดคลนนๅ้า    
        4.  สนับสนุนดຌานทคนิค  วิชาการ  ครืไองมอื  ครืไองจักรกลละบุคลากรครงการพัฒนา
ละกຌเขปัญหาครงสรຌางพืๅนฐาน฿หຌกับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนละหนวยงานอืไน โ 
        5.  สงสริมการวางผังการ฿ชຌทีไดิน฿หຌปຓนระบบ  ละการจัดการ฿ชຌทีไดินอยางหมาะสม               
ดยการสนับสนุน฿หຌมีการจัดท้าผังมืองรวมพืไอวางนวทางการพัฒนามืองละชุมชน฿หຌมีระบียบพืไอรองรับ            
การขยายตัวของชุมชน฿นอนาคต  
                6.  สนับสนุนการรองรับภารกิจถายอนดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน  พืไอ฿หຌมีการด้านินงาน                  
อยางตอนืไองละปຓนระบบ 

  4)  นยบายดຌานสาธารณสขุละการกีฬา 
        องค์การบริหารสวนจังหวัดราชบุรีมีนยบายครงการสริมสรຌางสุขภาวะทีไ ดี฿หຌ กับ
ประชาชน  สงสริมการออกก้าลังกายพืไอสุขภาพ  สนับสนุนละสงสริมการกีฬาพืไอ฿หຌมีสุขภาพอนามัยทีไดี  
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สงสริมความรูຌละการ฿หຌบริการสาธารณสุข  ตลอดจนการสงสริมสุขภาพอนามัย  การปງองกันละกຌเขปัญหา
รคตาง โ ดังนีๅ 

1. สงสริมการด้านินงานดຌานสาธารณสุขมูลฐานละสริมสรຌางสุขภาวะทีไดี฿หຌกับ
ประชาชน  ตลอดจนการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการพทย์ทีไจา้ปຓนพืไอพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน฿หຌมี
สขุภาพทีไดี 

2. สงสริมละสนับสนุน฿หຌมสีถานทีไส้าหรับการออกก้าลังกายละขงขันกีฬา   
3. สงสริมสุขภาพอนามัยละนันทนาการ   
4. สนับสนุนละสงสริมการปງองกันละกຌเขปัญหารคตาง โ  

        5.  สงสริมการจัด฿หຌมสีวนสาธารณะหรือสถานทีไพักผอนหยอน฿จ 
        6.  สงสริมละสนับสนุนการกีฬาทุกชนิด  ตลอดจนสนับสนุนการจัดการขงขันกีฬา฿น 
ทุกระดับ 

7. สริมสรຌางความขຌมขใงของครือขายอาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมูบຌานครงการ
ชวยหลือดຌานสาธารณสุขพืๅนฐาน฿นชุมชน 
                     5)  นยบายดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

     องค์การบริหารสวนจังหวัดราชบุรีมีนยบายครงการดูลละรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
ละสิไงวดลຌอม  การก้าจัดขยะมูลฝอยละกຌเขปัญหานๅ้านาสีย การจัดการสิไงวดลຌอมละมลพิษตาง โ 
ตลอดจนการดูลละบ้ารุงรักษาปຆาเมຌละทีไดิน  ดังนีๅ 

1. สงสริมการสรຌางจิตส้านึกของประชาชน  ดใกละยาวชนครงการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

2. สงสริมการบรหิารจัดการละการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 
3. สงสริมละสนับสนุนการก้าจัดมูลฝอยละสิไงปฏิกูลรวม  ดยการประสาน 

ความรวมมือระหวางองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนอืไนพืไอกຌเขปัญหาขยะมูลฝอย฿นระดับจังหวัดละอ้าภอ 
4. สงสริมการจัดการสิไงวดลຌอมละมลพิษตาง โ ทีไมผีลตอสุขภาพอนามัยละ 

คุณภาพชีวิตของประชาชน 
5. สงสริมละสนับสนุนการกຌเขปัญหานๅ้านาสีย  
6. สงสริมการดูลละบ้ารุงรักษาปຆาเมຌ  ทีไดิน  ดยการปลูกปຆาทดทนละรักษา 

สภาพวดลຌอมของหลงตຌนนๅ้าล้าธาร 
7. สงสริมการประหยัดพลังงานละการรณรงค์กຌเขปัญหาภาวะลกรຌอน 

  6)  นยบายดຌานการมืองการบรหิาร 
       องค์การบริหารสวนจังหวัดราชบุรีมีนยบายครงการบริหารงานดย฿ชຌหลักธรรมาภิบาล  
สงสริม฿หຌประชาชนทุกภาคสวนขຌามามีสวนรวม฿นการพัฒนาทຌองถิไน  สริมสรຌางความขຌมขใงของชุมชน฿หຌ
สามารถพึไงพาตนองเดຌ  พัฒนาบุคลากร฿หຌมีความรูຌความสามารถครงการปฏิบัติงาน฿หຌมีประสิทธิภาพ  สงสริม
฿หຌประชาชน    มีความรูຌความขຌา฿จกีไยวกับประชาธิปเตยละการลือกตัๅง  การรณรงค์ปกปງองสถาบันชาติ 
ศาสนาละพระมหากษัตริย์  การสริมสรຌางความสมานฉันท์ตลอดจนการผยพรขຌอมูลขาวสารละ
ประชาสัมพันธ์ผลการด้านินงาน฿หຌประชาชนรับทราบ  ดังนีๅ 
  1.  ฿ชຌหลักธรรมาภิบาลครงการบริหารจัดการพืไอ฿หຌองค์กรมีความปรง฿ส  ตรวจสอบเดຌ
ละประชาชนเดຌประยชน์สูงสุด 
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  2.  สงสริมการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนครงการบริหารงาน  การตรวจสอบ
ติดตามประมินผลการปฏิบัติงานละการปງองกันการทุจริต 
  3.  สริมสรຌางความขຌมขใงของชุมชน฿หຌสามารถพึไงพาตนองเดຌ  ตลอดจนสงสริมการจัด
฿หຌมีสถานทีไส้าหรับประชุม อบรมละจัดกิจกรรมตาง โ 
  4.  สงสริมการมีสวนรวมของประชาชน  ผูຌน้าชุมชน  ผูຌน้าทຌองถิไน  กลุมองค์กรตาง 
ครงการพัฒนาทຌองถิไนพืไอ฿หຌกิดปຓนครือขายความรวมมือ  ตลอดจนประสานการจัดท้าผนพัฒนาทຌองถิไน  
พืไอ฿หຌสามารถกຌเขปัญหาละตอบสนองความตຌองการของประชาชนเดຌอยางทຌจริง 
  5.  พัฒนาบุคลากร฿หຌมีความรูຌความสามารถละประสบการณ์พืไอ฿หຌสามารถปฏิบัติงาน 
อยางมีประสิทธิภาพ  
  6.  สริมสรຌางคุณธรรมละจริยธรรม฿หຌกับขຌาราชการ  พืไอ฿หຌมีความตระหนัก฿นความ
ปຓนขຌาราชการทีไดี 
  7.  สริมสรຌางความรูຌกีไยวกับประชาธิปเตย สิทธิละหนຌาทีไของพลมือง  ละการลือกตัๅง  
พืไอ฿หຌการพัฒนาทຌองถิไนปຓนเปตามจตนารมณ์ของประชาชน 
                       8.  การรณรงค์ปกปງองสถาบันชาติ  ศาสนาละพระมหากษัตริย์  ตลอดจนการสริมสรຌาง
ความสมานฉันท์   
                      9.  การผยพรขຌอมูลขาวสารละประชาสัมพันธ์ผลการด้านินงาน฿หຌประชาชนเดຌรับ
ทราบอยางทัไวถึง  
 

3.1.10  วิสัยทศัน์อําภอจอมบึง 
 

 “อ้าภอจอมบึงปຓนหลงการผลิต ละจา้หนายพืชผลการกษตร พัฒนาการผลิตของประชาชน฿หຌเดຌ
มาตรฐาน ประสานการอนุรกัษ์สิไงวดลຌอมละพัฒนาการทองทีไยว” 

 3.1.11  การ฿ชຌประยชน์จากผังมืองรวมจังหวัด 
 

         วัตถุประสงค ์
 

    พืไอ฿ชຌปຓนนวทาง฿นการพัฒนาละการด้ารงรักษามืองละบริวณทีไกีไยวขຌองหรือ
ชนบท฿นดຌานการ฿ชຌประยชน์฿นทรัพย์สิน การคมนาคมละการขนสง การสาธารณูปภค บริการสาธารณะละ
สภาพวดลຌอม฿นบริวณนวขตตามนวขตทีไ฿หຌ฿ชຌบังคับผังมืองรวม฿นทຌองทีไจังหวัดราชบุรี   ฿หຌสอดคลຌองกับ
การพัฒนาระบบศรษฐกิจละสังคมของประทศตามผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ  
 

    นยบายละมาตรการพืไอจัดระบบการ฿ชຌประยชนท์ีไดนิ 
 

  นยบายละมาตรการพืไอจัดระบบการ฿ชຌประยชน์ทีไดินครงขายคมนาคมขนสงละ
บริการสาธารณะ฿หຌมีประสิทธิภาพสามารถรองรับละสอดคลຌองกับการขยายตัวของชุมชน฿นอนาคต รวมทัๅง
สงสริมละพัฒนาศรษฐกิจ มีดังนีๅ 

ํ)  สงสริมละพัฒนาจังหวัดราชบุรี฿หຌปຓนหลงผลิตสินคຌากษตรละอุตสาหกรรม
การกษตรทีไปลอดภัยจากสารพิษ 

๎)  สงสริมละพัฒนาดຌานทีไอยูอาศัย พาณิชยกรรม ละอุตสาหกรรม฿หຌสอดคลຌอง
กับการ฿ชຌประยชน์ทีไดิน การขยายตัวของชุมชน ละระบบศรษฐกิจของภาคตะวันตก 

๏)  สงสริมละพัฒนาการศึกษาละการคมนาคมขนสง 
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๐)  สงสริมละพัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปภคละสาธารณูปการ฿หຌ
พียงพอละเดຌมาตรฐาน 
  ๑)  สงสริมละพัฒนาจังหวัดราชบุรี฿หຌปຓนหลงทองทีไยวชิงนิวศละวิถีชุมชน 

๒)  สงสริมละอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม บราณสถาน ละสภาพวดลຌอมทีไมีคุณคา
ทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ ละบราณคดี 
  ๓)  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

 

   การ฿ชຌประยชนท์ีไดนิ 
 

การ฿ชຌประยชน์ทีไดินตามผนผังก้าหนดการ฿ชຌประยชน์ทีไดินตามทีไเดຌจา้นกประภทดังตอเปนีๅ 
ํ)  ทีไดิน฿นบริวณหมายลข ํ.ํ ถึงหมายลข ํ.๎๑ ทีไก้าหนดเวຌปຓนสีชมพู ฿หຌปຓน

ทีไดินประภทชุมชน 
 ๎)  ทีไดิน฿นบริวณหมายลข ๎ ทีไก้าหนดเวຌปຓนสีมวง ฿หຌปຓนทีไดินประภท

อุตสาหกรรมละคลังสินคຌา 
3)  ทีไดิน฿นบริวณหมายลข ๏.ํ ถึงหมายลข ๏.๏๒ ทีไก้าหนดเวຌปຓนสีขียว ฿หຌปຓน

ทีไดินประภท ชนบทละกษตรกรรม 
1) ทีไดิน฿นบริวณหมายลข ๐.ํ ถึงหมายลข ๐.๎๒ ทีไก้าหนดเวຌปຓนสีขาวมีกรอบ

ละสຌนทยงสีขียว ฿หຌปຓนทีไดินประภทอนุรักษ์ชนบทละกษตรกรรม 
๑)   ทีไดิน฿นบริวณหมายลข ๑.ํ ถึงหมายลข ๑.ํํ ทีไก้าหนดเวຌปຓนสีขียวมีกรอบ

ละสຌนทยงสีนๅ้าตาล ฿หຌปຓนทีไดินประภทปฏิรูปทีไดินพืไอกษตรกรรม 
๒)   ทีไดิน฿นบริวณหมายลข ๒.ํ ถึงหมายลข ๒.๑ ทีไก้าหนดเวຌปຓนสีขียวออน ฿หຌ

ปຓนทีไดินประภททีไลงพืไอการนันทนาการละการรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอม 
๓)   ทีไดิน฿นบริวณหมายลข ๓.ํ ถึงหมายลข ๓.ํ๎ ทีไก้าหนดเวຌปຓนสีขียวออนมี

สຌนทยงสีขาว ฿หຌปຓนทีไดินประภทอนุรักษ์ปຆาเมຌ 
๔)   ทีไดิน฿นบริวณหมายลข ๔.ํ ถึงหมายลข ๔.๒ ทีไก้าหนดเวຌปຓนสีฟງา ฿หຌปຓน

ทีไดินประภททีไลงพืไอการรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอม 
ทีไ ดินประภทชุมชน  ฿หຌ ฿ชຌประยชน์ทีไ ดิน พืไ อการอยูอาศัย  พาณิ ชยกรรม 

กษตรกรรมสถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปภคละสาธารณูปการ ส้าหรับการ
฿ชຌประยชน์ทีไดินพืไอกิจการอืไน ฿หຌมีทีไวางเมนຌอยกวารຌอยละยีไสิบของปลงทีไดินทีไยืไนขออนุญาตทีไดินประภทนีๅ 
หຌาม฿ชຌประยชน์ทีไดินพืไอกิจการตามทีไก้าหนด ดังตอเปนีๅ 

ํ)  รงงานทุกจ้าพวกตามกฎหมายวาดຌวยรงงาน วຌนตรงงานตามประภท ชนิด 
ละจ้าพวกทีไก้าหนด฿หຌด้านินการเดຌตามบัญชีทຌายกฎกระทรวงนีๅ ละรงงานบ้าบัดนๅ้าสียรวมของชุมชน 

๎)  คลังนๅ้ามันชืๅอพลิงละสถานทีไทีไ฿ชຌ฿นการกใบรักษานๅ้ามันชืๅอพลิงทีไเม฿ชกຍาซ
ปຂตรลียมหลวละกຍาซธรรมชาติ พืไอจ้าหนายทีไตຌองขออนุญาตตามกฎหมายวาดຌวยการควบคุมนๅ้ามันชืๅอพลิง 
วຌนตปຓนสถานีบริการนๅ้ามันชืๅอพลิง 
 3)  สถานทีไบรรจุกຍาซ สถานทีไกใบกຍาซ ละหຌองบรรจุกຍาซ ส้าหรับกຍาซปຂตรลียม
หลวตามกฎหมายวาดຌวยการควบคุมนๅ้ามันชืๅอพลิง ตเมหมายความรวมถึงสถานีบริการ รຌานจ้าหนายกຍาซ
สถานทีไ฿ชຌกຍาซ ละสถานทีไจา้หนายอาหารทีไ฿ชຌกຍาซ 

 4)  ลีๅยงมຌา ค กระบือ สุกร พะ กะ หาน ปຓด เก งู จระขຌ หรือสัตว์ปຆาตาม
กฎหมายวาดຌวยการสงวนละคุຌมครองสัตว์ปຆาพืไอการคຌา 
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๑)  จัดสรรทีไดินพืไอประกอบอุตสาหกรรม 
๒)  เซลกใบผลติผลทางการกษตร 
๓)  ก้าจัดมลูฝอย วຌนตปຓนการด้านินการตามหลักกณฑ์ละวิธีการทีไกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมก้าหนด ดยเดຌรับความหในชอบจากองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
 ทีไดินประภทอุตสาหกรรมละคลังสินคຌา ฿หຌ฿ชຌประยชน์ทีไดินพืไออุตสาหกรรมหรือ

กีไยวขຌองกับอุตสาหกรรม คลังสินคຌา สถาบันราชการ การสาธารณูปภคละสาธารณูปการ ส้าหรับการ฿ชຌ
ประยชน์ทีไดินพืไอกิจการอืไน ฿หຌมีทีไวางเมนຌอยกวารຌอยละยีไสิบของปลงทีไดินทีไยืไนขออนุญาตทีไดินประภทนีๅ 
หຌาม฿ชຌประยชน์ทีไดินพืไอกิจการตามทีไก้าหนด ดังตอเปนีๅ 

 ํ) จัดสรรทีไดินพืไอประกอบพาณิชยกรรม 
 ๎) จัดสรรทีไดินพืไอการอยูอาศัย 
 ๏) การประกอบพาณิชยกรรมประภทอาคารขนาด฿หญ 
 ๐) สถานสงคราะห์หรอืรับลีๅยงดใก 
 ๑) สถานสงคราะห์หรอืรับลีๅยงคนชรา 
 ทีไดินประภทชนบทละกษตรกรรม ฿หຌ฿ชຌประยชน์ทีไดินพืไอกษตรกรรมหรือ

กีไยวขຌองกับกษตรกรรม การอยูอาศัย สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ  การสาธารณูปภค
ละสาธารณูปการ ส้าหรับการ฿ชຌประยชน์ทีไดินพืไอกิจการอืไน ฿หຌมีทีไวางเมนຌอยกวารຌอยละยีไสิบของปลงทีไดินทีไ
ยืไนขออนุญาตทีไดินประภทนีๅ หຌาม฿ชຌประยชน์ทีไดินพืไอกิจการตามทีไก้าหนด ดังตอเปนีๅ 
     1)  รงงานทุกจ้าพวกตามกฎหมายวาดຌวยรงงาน วຌนตรงงานตามประภท ชนิดละ
จ้าพวกทีไก้าหนด฿หຌด้านินการเดຌตามบัญชีทຌายกฎกระทรวงนีๅ ละรงงานบ้าบัดนๅ้าสียรวมของชุมชน  หนຌา ๐  
ลม ํ๎๕ ตอนทีไ ํํ๎ ก ราชกิจจานุบกษา ๏์ พฤศจิกายน ๎๑๑๑ 

      2)  คลังนๅ้ามันชืๅอพลิงละสถานทีไทีไ฿ชຌ฿นการกใบรักษานๅ้ามันชืๅอพลิง ทีไเม฿ชกຍาซ
ปຂตรลียมหลวละกຍาซธรรมชาติ พืไอจ้าหนายทีไตຌองขออนุญาตตามกฎหมายวาดຌวยการควบคุมนๅ้ามันชืๅอพลิง 
วຌนตปຓนสถานีบริการนๅ้ามันชืๅอพลิง 

3)  สถานทีไบรรจุกຍาซ สถานทีไกใบกຍาซ ละหຌองบรรจุกຍาซ ส้าหรับกຍาซปຂตรลียม
หลวตามกฎหมายวาดຌวยการควบคุมนๅ้ามันชืๅอพลิง ตเมหมายความรวมถึงสถานีบริการ รຌานจ้าหนายกຍาซสถานทีไ฿ชຌ
กຍาซ ละสถานทีไจา้หนายอาหารทีไ฿ชຌกຍาซ 

 ๐)  จัดสรรทีไดินพืไอประกอบอุตสาหกรรม 
 ๑)  จัดสรรทีไดินพืไอประกอบพาณิชยกรรม 
 ๒)  จัดสรรทีไดินพืไอการอยูอาศัย 
 ๓)  การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประภทอาคารขนาด฿หญ 

 ทีไดินประภทอนุรักษ์ชนบทละกษตรกรรม  ฿หຌ฿ชຌประยชน์ทีไดินพืไอกษตรกรรม
หรือกีไยวขຌองกับกษตรกรรม สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปภคละ
สาธารณูปการ ละการอนุรักษ์ละรักษาสภาพวดลຌอม ส้าหรับการ฿ชຌประยชน์ทีไดินพืไอกิจการอืไน฿หຌมีทีไวางเม
นຌอยกวารຌอยละยีไสิบของปลงทีไดินทีไยืไนขออนุญาตทีไดินประภทนีๅ หຌาม฿ชຌประยชน์ทีไดินพืไอกิจการตามทีไ
ก้าหนด ดังตอเปนีๅ 
     1) รงงานทุกจ้าพวกตามกฎหมายวาดຌวยรงงาน วຌนตรงงานตามประภทชนิด
ละจา้พวกทีไก้าหนด฿หຌด้านินการเดຌตามบัญชีทຌายกฎกระทรวงนีๅ ละรงงานบ้าบัดนๅ้าสียรวมของชุมชน 
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    2) คลังนๅ้ามนัชืๅอพลิงละสถานทีไทีไ฿ชຌ฿นการกใบรักษานๅ้ามันชืๅอพลิง ทีไเม฿ชกຍาซ
ปຂตรลียมหลวละกຍาซธรรมชาติ พืไอจ้าหนายทีไตຌองขออนุญาตตามกฎหมายวาดຌวยการควบคุมนๅ้ามันชืๅอพลิง
วຌนตปຓนสถานีบริการนๅ้ามันชืๅอพลิง 

    ๏) สถานทีไบรรจุกຍาซ สถานทีไกใบกຍาซ ละหຌองบรรจุกຍาซ ส้าหรับกຍาซปຂตรลียม
หลวตามกฎหมายวาดຌวยการควบคุมนๅ้ามันชืๅอพลิง ตเมหมายความรวมถึงสถานีบริการ รຌานจ้าหนายกຍาซสถานทีไ฿ชຌกຍาซ 
ละสถานทีไจา้หนายอาหารทีไ฿ชຌกຍาซ 

  ๐) รงรมตามกฎหมายวาดຌวยรงรม 
  ๑) จัดสรรทีไดินพืไอประกอบอุตสาหกรรม 
  ๒) จัดสรรทีไดินพืไอประกอบพาณิชยกรรม 
  ๓) จัดสรรทีไดินพืไอการอยูอาศัย 
  ๔) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประภทอาคารขนาด฿หญ 
  ๕) สวนสนุก 
  ํ์) สนามกอล์ฟ 
  ํํ) ก้าจัดมูลฝอย วຌนตปຓนการด้านินการตามหลักกณฑ์ละวิธีการทีไกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมก้าหนด ดยเดຌรับความหในชอบจากองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
  ํ๎) ซืๅอขายหรือกใบศษวัสดุหนຌา ๑  ลม ํ๎๕ ตอนทีไ ํํ๎ ก ราชกิจจานุบกษา 

๏์ พฤศจิกายน ๎๑๑๑ 

 ทีไดนิประภทปฏิรปูทีไดนิพืไอกษตรกรรม  ฿หຌ฿ชຌประยชน์ทีไดินพืไอการปฏิรูปทีไดิน
พืไอกษตรกรรมตามกฎหมายวาดຌวยการปฏิรูปทีไดินพืไอกษตรกรรม การสาธารณูปภคละสาธารณูปการหรือ
สาธารณประยชน์ทานัๅน 

 ทีไดินประภททีไลงพืไอนันทนาการละการรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมฉพาะทีไดิน
ซึไงป็นของรัฐ ฿หຌ฿ชຌประยชน์ทีไดินพืไอนันทนาการหรือกีไยวขຌองกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอม
หรือสาธารณประยชน์ทานัๅนทีไดินประภทนีๅซึไงอกชนปຓนจຌาของหรือผูຌครอบครองดยชอบดຌวยกฎหมาย ฿หຌ฿ชຌ
ประยชน์ทีไดิน  พืไอนันทนาการหรือกีไยวขຌองกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอม กษตรกรรมหรือ
กีไยวขຌองกับกษตรกรรม  การอยูอาศัยซึไงมิ฿ชการจัดสรรทีไดินทีไมีความสูงของอาคาร฿นทีไดินเมกิน  ๒ มตร  ดยวัด
จากระดับพืๅนดินทีไกอสรຌางถึงพืๅนดาดฟງา ส้าหรับอาคารทรงจัไวหรือปัຕนหยา ฿หຌวัดจากระดับพืๅนดินทีไกอสรຌางถึงยอดผนัง
ของชัๅนสูงสุด การสาธารณูปภคละสาธารณูปการทานัๅน 
   ทีไดินประภทอนุรักษ์ปຆาเมຌ  ฿หຌ฿ชຌประยชน์ทีไดินพืไอการสงวนละคุຌมครองดูลรักษาหรือ
บ้ารุงปຆาเมຌ สัตว์ปຆา ตຌนนๅ้าล้าธาร ละทรัพยากรธรรมชาติอืไน โ ตามมติคณะรัฐมนตรีละกฎหมายทีไกีไยวกับการปຆาเมຌ  
การสงวนละคุຌมครองสัตว์ปຆา ละการสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติทานัๅน  ทีไดินประภทนีๅ   
ซึไงอกชนปຓนจຌาของหรือผูຌครอบครองดยชอบดຌวยกฎหมาย ฿หຌ฿ชຌประยชน์ทีไดิน  พืไอกษตรกรรมหรือ
กีไยวขຌองกับกษตรกรรม หรือการอยูอาศัยประภทบຌานดีไยวทีไมิ฿ชการจัดสรรทีไดิน  ดยมีความสูงของอาคาร฿น
ทีไดินเมกิน  ๒ มตร ดยวัดจากระดับพืๅนดินทีไกอสรຌางถึงพืๅนดาดฟງา  ส้าหรับอาคารทรงจัไวหรือปัຕนหยา ฿หຌวัด
จากระดับพืๅนดิน  ทีไกอสรຌางถึงยอดผนังของชัๅนสูงสุด ละขนาดพืๅนทีไอาคารเมกิน ํ,๒์์ ตารางมตร ทานัๅน 

  ทีไดินประภททีไลงพืไอการรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอม ฿หຌ฿ชຌประยชน์ทีไดินพืไอการ
รักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมหรือกีไยวขຌองกับการรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอม ละการประมง หรือสาธารณประยชน์
ทานัๅน 
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  ฿หຌรงงานทีไเดຌรับอนุญาต฿หຌประกอบกิจการอยูกอนวันทีไกฎกระทรวงนีๅมีผล฿ชຌบังคับ
ละยังประกอบกิจการอยู ขยายพืๅนทีไรงงานเดຌฉพาะ฿นทีไดินปลงดียวกันหรือติดตอปຓนปลงดียวกันกับ
ปลงทีไดิน ทีไปຓนทีไตัๅงของรงงานดิม ซึไงจຌาของรงงานดิมปຓนผูຌถือกรรมสิทธ่ิหรือมีสิทธิครอบครองอยูกอนวันทีไ
กฎกระทรวงนีๅมีผล฿ชຌบังคับ หรือปຓนพืๅนทีไ฿นทีไดินทีไคยปຓนกรรมสิทธ่ิหรือสิทธิครอบครองของจຌาของรงงานดิม
อยูกอนวันทีไกฎกระทรวงนีๅมีผล฿ชຌบังคับ ทัๅงนีๅ เมกินหนึไงทาของพืๅนทีไรงงานทีไ฿ชຌ฿นการผลิตดิม฿หຌผูຌมีอ้านาจ
อ้านาจหนຌาทีไ  ฿นการควบคุมการกอสรຌางอาคารหรือการประกอบกิจการ฿นขตผังมืองรวมปฏิบัติการ฿หຌปຓนเป
ตามกฎกระทรวงนีๅ 
 3.1.12  การพฒันาตามนยบายของผูຌบริหารทຌองถิไน 
 

  1)  นยบายดຌานการบรกิารประชาชน 
 1.1)  นຌนหนักรืไองการบริการประชาชน ดຌานความถูกตຌอง รวดรใว ปຓนธรรมละประชาชน

พึงพอ฿จ ดยการปรับระยะวลาการปฏิบัติงาน฿หຌสัๅนลงพืไอบริการประชาชน฿หຌรใวกวาปกติ฿หຌปຓนเปตาม
นยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดเทย 
  1.2)  ปรับขยายวลาการ฿หຌบริการกประชาชน฿นชวงพักทีไยงละวันสาร์ตใมวัน ดยจัดวร
บริการพืไอความสะดวกกประชาชนทีไเมสามารถรับบริการ฿นวันละวลาราชการ 
  1.3)  ฿หຌบริการศูนย์ขຌอมูลขาวสารของทางราชการพืไอบริการประชาชนทีไประสงค์จะขอ
ทราบขຌอมูลขาวสารของทางราชการทีไสามารถปຂดผยเดຌ ตามพระราชบัญญัติขຌอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 
  1.4)  ฿หຌบริการดຌานการประชาสัมพันธ์ ผยพรขຌอมูลขาวสารขององค์การบริหารสวนต้าบล
บิกเพร ละหนวยงานอืไน฿หຌประชาชนเดຌรับทราบ฿นรูปบบของผนพับอกสาร ทางหอกระจายขาวของ
องค์การบริหารสวนต้าบลบิกเพร ละการปຂดประกาศประชาสัมพันธ์ขาวสารตางโ 
  1.5)  ปຂดบริการ฿หຌประชาชนขຌามา฿ชຌบริการ Internet ต้าบล ตามครงการ Internet ต้าบล
ทีไจดัท้าขึๅน 
  2)  นยบายดຌานการพฒันาละการสงสริมคณุภาพชีวิตของประชาชน 

  2.1)  สงสริมสนับสุนนประชาคมหมูบຌาน ฿นขตองค์การบริหารสวนต้าบลบิกเพร ฿หຌ
มีการรวมกลุมของประชาชน฿หຌมีความคิดริริไมพัฒนาองค์กรความรูຌของตนอง฿นรูปของการบริหาร
บบมีสวนรวม 
  2.2)  สงสริมละพัฒนาศักยภาพองค์กรภาคประชาชนทีไองค์การบริหารสวนต้าบลบิกเพร จัดตัๅง
ขึๅน฿หຌขຌมขใง สามารถด้านินกิจกรรมดຌานการพัฒนาประชาคมตลอดจนประสานความรวมมือกับสวนราชการละ
องค์กรภาคอกชนเดຌอยางมีประสิทธิภาพ ชน การฝຄกอบรม การทัศนะศึกษาดูงานฯ 
  2 .3 )  สง สริมละพัฒนาอาชีพ  สง สริมการผลิตละพัฒนาคุณภาพสินคຌา฿หຌเดຌ
มาตรฐาน พืไอพิไมมูลคาของสินคຌาละรายเดຌกประชาชน 
  2.4)  สงสริมละด้านินการดຌานสังคมสงคราะห์ พืไอพัฒนาคุณภาพชีวิต ดใก สตรี คนชราละ
ผูຌดຌอยอกาส ดยจัดสวัสดิการ฿หຌกับประชาชน ชน บีๅยยังชีพผูຌสูงอายุ บีๅยยังชีพคนพิการ ฯลฯ 
  2.5)  สงสริมละสนับสนุนการรวมกลุมออกก้าลังกาย พืไอชืไอมความสามัคคีละพืไอสุขภาพ
อนามัยของประชาชน฿หຌหางเกลยาสพติด 

  3)  นยบายดຌานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาละนันทนาการ                         
3.1)  การพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย สงสริมละสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  



                                                     ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไป (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบริหารสวนต้าบลบิกเพร 
 

 

 
สวนทีไ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน                                                                                          หนຌา  84

พืไอตรียมความพรຌอมกอนขຌารับการศึกษาขัๅนพืๅนฐานดยการปรับปรุงพัฒนาดใกลใก฿นขตองค์การบริหารสวน
ต้าบลบิกเพร ฿หຌเดຌมาตรฐาน 
  3.2)  การพัฒนาละสงสริมกีฬาละนันทนาการ สนับสนุน฿หຌมีสถานทีไออกก้าลังกาย
ละลนกีฬา สถานทีไพักผอนหยอน฿จ฿หຌกับประชาชน฿นขตองค์การบริหารสวนต้าบลบิกเพร ละมอบ
อุปกรณ์กีฬา฿หຌกับชุมชน฿นขตองค์การบริหารสวนต้าบลบิกเพร 
  3.3) สนับสนุนงบประมาณปຓนคา฿ชຌจาย฿นการด้านินการ฿หຌกับรงรียน฿นขตพืๅนทีไ ตาม
นยบายผนพัฒนาการศึกษาหงชาติ ดย฿หຌอิสระ฿นการบริหารงบประมาณละทรัพยากรบุคลากรทาง
การศึกษา 
  3.4)  สงสริมสนับสนุน฿หຌบุคคล ชน องค์กรอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา ละ
สถาบันทางสังคมอืไนโ ขຌามามีสวนรวม฿นการจัดการศึกษาของทຌองถิไน฿นอนาคต฿นรูปบบของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
  3.5)  จัดตัๅงละสนับสนุน฿หຌมีศูนย์ยาวชน ลานกีฬา สถานทีไพักผอนหยอน฿จ ฿หຌพียงพอ
กับความตຌองการของประชาชน 
  3.6)  สนับสนุน฿หຌประชาชนทีไพຌนวัยรียนเดຌรับการศึกษาอยางตอนืไองบบการรียนรูຌตลอด
ชีวิต ซึไงสอดคลຌองกับความตຌองการของประชาชน 
  3.7)  จัด฿หຌม ีการรณรงค์ละผยพรความรู ຌ พื ไอสรຌางจิตส้านึก฿หຌด ใก ยาวชนละ
ประชาชนรักการลนกีฬา การออกก้าลังกาย ละการนันทนาการอยางตอนืไอง 
  4)  นยบายดຌานการพัฒนาระบบครงสรຌางพืๅนฐาน 
    4.1)  ปรับปรุงถนน สะพาน ภาย฿นขตองค์การบริหารสวนต้าบลบิกเพร  ฿หຌมีสภาพดีละเดຌ
มาตรฐาน 

 4.2)  ปรับปรุงทอระบายนๅ้า ละระบบนๅ้า฿หຌปຓนเปอยางมีประสิทธิภาพพืไอกຌเขปัญหานๅ้าขัง 
 4.3) ปรับปรุงระบบละขยายขตเฟฟງาสาธารณะ฿นขตองค์การบริหารสวนต้าบลบิกเพร 

        4.4)  ปรับปรุงระบบประปาหมูบຌาน การขยายประปา฿หຌประชาชนมีนๅ้าส้าหรับอุปภคบริภค
พียงพอ 
  5)  นยบายดຌานการปງองกันละการรักษาความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน 
  5.1)  ดຌานการปງองกันอัคคีภัยละสาธารณภัย จะด้านินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ครืไองมือ 
ครืไอง฿ชຌตาง โ ฿หຌทันสมัย พรຌอม฿ชຌงานปງองกันภัยเดຌตลอดวลา 
  5.2)  พัฒนาความรูຌความสามารถ฿หຌกับพนักงานดຌวยการอบรม฿หຌความรูຌละฝຄกการปฏิบัติ
พืไอตรียมความพรຌอม฿นงานปງองกันภัยเดຌอยางรวดรใว 
  5.3)  รวมกับอ้าภอจอมบึง ด้านินการฝຄกอบรมอาสาสมัครปງองกันภัยฝຆายพลรือน 
  5.4)  จดัท้าผนปງองกันละบรรทาสาธารณภัย พืไอตรียมความพรຌอมอยูสมอ 
  6)  นยบายดຌานสาธารณสขุ 
  6.1)  สงสริม฿หຌประชาชน฿นขตองค์การบริหารสวนต้าบลบิกเพร มีคุณภาพชีวิตที ไดี
สามารถขຌารับการบริการสาธารณสุขขัๅนพืๅนฐานของรัฐเดຌอยางทัไวถึง 
  6.2)  สนับสนุนการก้าจัดขยะ฿หຌถูกสุขลักษณะละจัด฿หຌมีภาชนะรองรับขยะ฿นต้าบล 
  6.3)  การควบคุมละปງองกันรคติดตอตางโ รวมทัๅงรคทีไกิด฿นสัตว์ลีๅยง 
  6.4)  สงสริมละปรับปรุงดຌานการสุขาภิบาลอาหาร ส้าหรับผูຌประกอบการทุกระดับ฿นขต
องค์การบริหารสวนต้าบลบิกเพร ฿หຌปຓนเปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข พืไอประยชน์ของผูຌบริภค
฿นทຌองถิไน 
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  7)  นยบายดຌานสิไงวดลຌอม 
 7.1)  ปรับปรุงละกวดขัน฿นรืไองการรักษาความสะอาด ละความปຓนระบียบรียบรຌอยของ

บຌานมือง฿หຌดียิไงขึๅนตามหลักครงการบຌานมืองนาอยู ชุมชนนามอง 
 7 .2 ) ปรับป รุ งการ จัด กใ บ ละระบบก้ าจั ดขยะมู ลฝอย฿หຌ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ ยิไ งขึๅ น 

ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ละการจัดการกຌเขปัญหาสิไงวดลຌอม 
 7 .3 ) ส งสริมการสรຌ างจิตส้ า นึ กละความตระห นักกป ระชาชน ฿นการอ นุ รักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ละการจัดการกຌเขปัญหาสิไงวดลຌอม 
  8)  นยบายดຌานการมือง การบรหิาร ละการพฒันาบคุลากรของทຌองถิไน 
  8.1)  สงสริมละปลูกฝังอุดมการณ์฿หຌกประชาชน฿นทຌองถิไน฿หຌมีความรูຌความขຌา฿จระบบการ
ปกครองระบอบประชาธิปเตย อันมีพระมหากษัตริย์ปຓนประมุข 
  8.2)  สงสริมการมีสวนรวมของประชาชน฿นการบริหารงานทຌองถิไน฿หຌมากทีไสุด฿นรูปบบการ
รับรูຌขาวสาร การสดงความคิดหใน หรือรวมท้างานกับองค์การบริหารสวนต้าบล฿นกิจกรรมตางโ ฯลฯ อันจะกิด
ความขຌา฿จละสรຌางจิตส้านึก฿หຌประชาชนคิดวาองค์การบริหารสวนต้าบลบิกเพร ปຓนองค์กรของตนอง 
  8.3)  ประชาสัมพันธ์ละปลูกฝัง฿หຌประชาชน฿นขตองค์การบริหารสวนต้าบลบิกเพร มีความรูຌ
ความขຌา฿จละรักษาสิทธิละหนຌาทีไของตนอง ละปฏิบัติตน฿หຌถูกตຌองตามความคาดหวังของราชการ ดยการ
จดัท้าอกสารประชาสัมพันธ์ทุกรูปบบ฿หຌมากทีไสุด 
  8.4 )  ปรับปรุงการบริหารงานขององคก์ารบริหารสวนต้าบลบิกเพร  ดยการน้าหลกัธรรมาภิบาลละ
ทคนลยีสมัย฿หมมา฿ชຌ฿นการบริการงานทุกรูปบบทุกหนวยงานพืไออ้านวยความสะดวกกประชาชนเดຌอยางรวดรใว มี
ประสิทธิภาพละสนองตอบความตຌองการของประชาชน 
  8.5)  ปรับปรุงละพัฒนาการจัดกใบรายเดຌ ขององค์การบริหารสวนต้าบลบิกเพร ฿หຌมี
ประสิทธิภาพละสามารถจัดกใบภาษี฿หຌทัไวถึง ถูกตຌอง รัดกุมละปຓนธรรมมากทีไสุด฿นรูปบบการปรับปรุงหลง
รายเดຌ วิธีการหารายเดຌ หรอืวิธีการจัดกใบรายเดຌดย฿ชຌผนทีไภาษีละทะบียนทรัพย์สินปຓนหลัก 
  8.6)  ปรับปรุงละพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารสวนต้าบลบิกเพร ฿หຌมีความรูຌ
ความสามารถดยฉพาะดຌานวิยากรละทคนิค฿หมโ พืไอ฿หຌสามารถน้าความรูຌมาปฏิบัติงาน฿นหนຌาทีไความ
รับผิดชอบเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 
  8.7)  ปรับปรุงละพัฒนาครืไองมือครืไอง฿ชຌละสถานทีไปฏิบัติงานดยการจัดซืๅอจัดหากอสรຌาง฿หຌ
พียงพอ ทันสมัย หมาะสม พืไอ฿หຌการปฏิบัติงานขององค์การบริหารสวนต้าบลบิกเพร มีประสิทธิภาพ ละ
ประสิทธิผลมากทีไสุด ตามก้าลังความสามารถดຌานงบประมารขององค์การบริหารสวนต้าบลบิกเพรดຌวย 
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 3.2  ปจัจัยละสถานการณก์ารปลีไยนปลงทีไมีผลตอการพฒันา 
 

3.2.1 ผลการวิคราะหป์ญัหาละความตຌองการของประชาชน฿นทຌองถิไนตามประดในการพฒันาทຌองถิไน 

 

 
 
 
 

ดຌานของปญัหา ขอบขายละปริมาณของปญัหา พืๅนทีไปງาหมาย/กลุมปງาหมาย การคาดการณ์นวนຌม฿นอนาคต 
1. ปญัหาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน
สาธารณูปภคละสาธารณปูการ 

1) ตา้บลบิกเพรปຓนพืๅนทีไทีไมีบริวณกวຌาง  ถนน
สวน฿หญเมเดຌมาตรฐาน  ผิวจราจรช้ารดุ  
บางสวนปຓนถนนลูกรังละถนนดิน 

1) ถนน฿นขตองค์การบริหารสวนต้าบล ซึไง
ปຓนถนนทีไองค์การบริหารสวนต้าบลรับผิดชอบ
ละเดຌรับถานอนภารกิจจากหนวยงานอืไน 

1) ถนนเดຌมาตรฐาน  ดยฉพาะสายหลักทีไปຓนถนน
ชืไอมระหวางหมูบຌาน 

 2) ขาดคลนหลงนๅ้าพืไอการอุปภค  บริภค  
ละหลงนๅ้าพืไอการกษตร 

2) ล้าหຌวยสาธารณะ  หลงนๅ้าสาธารณะ 2) นๅ้ามีพียงพอตอการอุปภค  บริภคละการ
กษตรกรรม  พรຌอมทัๅงจัดหาหลงนๅ้าอืไน 

 3) การขยายขตเฟฟງาละการติดตัๅงเฟฟງา
สาธารณะยังเมครอบคลุมทุกพืๅนทีไ฿นต้าบล 

3) ขยายขตเฟฟງาทกุครัวรือน ละเฟฟງา
สาธารณะทกุหมูบຌาน 

3) ประชาชนมเีฟฟງา฿ชຌทุกครวัรือน ละเฟฟງาสอง
สวางมีทกุบริวณยกละจุดสีไยงตางโ 

 4) ทรศัพท์สาธารณะเมพยีงพอตอความ
ตຌองการของประชาชน 

4) ทรศัพท์สาธารณะ฿นหมูบຌาน 4) ตูຌทรศัพท์สาธารณะพืไอบรกิารประชาชนมีทุก
หมูบຌาน 

2.  ปญัหาดຌานศรษฐกจิพอพียง
(การพฒันาคนละสังคม 

1) ประชาชนมรีายเดຌเมพียงพอกับคาครองชีพ 1) ประชาชนผูຌมีรายเดຌนຌอย 1) ประชาชนมกีารรวมกลุมอาชีพ  กอ฿หຌกิดรายเดຌ
ละลดรายจายภาย฿นครัวรือน 

งานสงสริมคณุภาพชีวติ) 2) กลุมอาชีพ฿นพืๅนทีไต้าบลเมมกีารรวมกลุมกนั
อยางปຓนรูปธรรม 

2) กลุมอาชีพภาย฿นต้าบลบิกเพร 2) การรวมกลุมอาชีพสามารถสรຌางอาชีพทีไมีความ
ขຌมขใง  สงผลตอศรษฐกจิดยรวม฿นชุมชน 

 3) มีการพรระบาดของรคเขຌลือดออก฿นพืๅนทีไ
ตา้บลบิกเพรบอยครัๅง 

3) ประชาชน฿นพืๅนทีไทกุหมูบຌานทกุครวัรอืน 3) การพรระบาดของรคเขຌลือดออกลดลง 

 4) การพรระบาดของยาสพติด 4) ประชาชน฿นพืๅนทีไทกุหมูบຌานทุกครวัรอืน 4) ยาสพติดลดลง 
 5) ผูຌปຆวยอดส์เมกลຌาสดงตนท้า฿หຌการจัดการ

สงคราะห์ผูຌปຆวยอดส์เมทัไวถงึละครอบคลุม 
5) ผูຌปຆวยอดส์ 5) การพิไมขึๅนของผูຌปຆวยอดส์มีอัตราทีไลดลง 
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ดຌานของปญัหา ขอบขายละปริมาณของปญัหา พืๅนทีไปງาหมาย/กลุมปງาหมาย การคาดการณ์นวนຌม฿นอนาคต 
3. ปญัหาดຌานการจัดระบียบ
ชุมชน/สงัคมละการรักษาความ 

1) ประชาชนเม฿หຌความส้าคัญกับการมีสวนรวม
฿นทຌองถิไน 

1) ประชาชน฿นพืๅนทีไทกุหมูบຌานทกุครวัรอืน 1) ประชาชนขຌามามีสวนรวม฿นดຌานตางโ  ชน  
การมีสวนรวมดຌานการประชุมประชาคม 

สงบรียบรຌอย 2) ตา้บลบิกเพรปຓนพืๅนทีไทีไประสบปัญหาภัย
สาธารณะทกุป ชน ภัยลຌง วาตภัย 

2) ประชาชน฿นพืๅนทีไทกุหมูบຌานทุกครวัรอืน 2) ภัยธรรมชาติเดຌรับการปງองกันละกຌเขปญัหา
อยางรงดวน 

4. ปญัหาดຌานการวางผน การ
สงสริมการลงทุน พาณชิยกรรม 
ละการทองทีไยว 

1) สถานทีไทองทีไยว฿นต้าบลเมเดຌรับการ
ปรับปรงุ สงสรมิ ละพัฒนา 

1) สถานทีไทองทีไยว฿นต้าบล 1) สถานทีไทองทีไยว฿นต้าบลมีการปรับปรงุ สงสริม 
ละพัฒนา 

5. ปญัหาดຌานการบริหารจดัการ
ละการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม 

1) ประชาชนบกุรกุทีไสาธารณประยชน์  พืไอท้า
การกษตร 

1) ประชาชน฿นพืๅนทีไทกุหมูบຌานทกุครวัรอืน 1) ประชาชน฿นพืๅนทีไเดຌตระหนักละ หวงหน฿น
สมบัติของสวนรวม 

6. ปญัหาดຌานศลิปะ ศาสนา 
วฒันธรรม จารีตประพณี ละภูมิ
ปญัญาทຌองถิไน 

1) ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประพณี ลภูมิ
ปญัญาทຌองถิไนเมเดຌรับการถายทอด 

1) ประชาชน฿นพืๅนทีไทกุหมูบຌานทกุครวัรอืน 1) ศิลปะ วฒันธรรม จารีตประพณี ละภูมิปญัญา
ทຌองถิไนเดຌรับการถายทอดละอนุรกัษ ์

7. ปญัหาดຌานการบริหาร
บຌานมืองทีได ีพิไมประสทิธภิาพ 

1) บุคลากรของ อบต.บิกเพร ขาดการพัฒนา
ความรูຌ 

1) บคุลากรของ อบต.บิกเพร 1) บคุลากรเดຌรบัการศึกษาอบรมพืไอพิไมพนูความรูຌ
ความสามารถ 

การมือง การบริหาร การพฒันา
บคุลากร ละกระบวนการ 

2) อบต.บิกเพรจัดกใบรายเดຌ เดຌนຌอย 2) ประชาชนผูຌมีรายเดຌ 2) การจัดกใบภาษีมีชองทางพิไมขึๅน ชน จดักใบ
นอกสถานทีไ 

ประชาคม 3) ครืไองมือครืไอง฿ชຌทีไทนัสมัย฿นการปฏิบัตงิาน
เมพียงพอ 

3) บุคลากรของ อบต.บิกเพร 3) ครืไองมือครืไอง฿ชຌ฿นการปฏิบัตงิานมีพียงพอ 
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 3.2.2 ผลการวิคราะห์ผังมืองรวมหรือผังมืองฉพาะพืไอกําหนดนวทางการพัฒนาทางกายภาพ
฿นมิติพืๅนทีไ 
  ผังมืองรวม ปຓนผังกายภาพ฿นระดับมือง/ชุมชน ดย฿นการวางผังจะตຌองอาศัยขຌอมูลทุกดຌานทัๅง
ทางดຌานกายภาพ ศรษฐกิจ สังคม ประชากรละนยบาย นวนຌมการพัฒนาของพืๅนทีไมาปຓนองค์ประกอบ฿น
การวางผัง พืไอก้าหนดนวทางพัฒนากายภาพของพืๅนทีไ ดยการด้านินการจัดท้ามาตรการทางกายภาพตางโ 
ขึๅนมา ฿นการควบคุมทิศทางการพัฒนาทางกายภาพของมือง฿หຌสอดคลຌองกับนยบายหลักของประทศ รัฐเดຌมี
นยบาย฿นการพัฒนามือง ดยก้าหนดเวຌ฿นผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ปຓนการก้าหนดกรอบการ
พัฒนา฿นดຌานตางโ เวຌอยางกวຌางโ ทัๅงนีๅ฿นผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับ 11 ซึไง฿ชຌอยู฿นปัจจุบัน
มุงสงสริมการกຌาวสูสังคมละศรษฐกิจสีขียวทีไมีบบผนการผลิตละบริภคอยางยัไงยืน ละการพัฒนามืองทีไ
ปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม นຌนการวางผังมืองทีไผสมผสานวัฒนธรรม สังคมละระบบนิวศขຌาดຌวยกัน ดย 
  - การพัฒนามืองบบกระชับ (Compact urban design) ทีไมีการ฿ชຌพืๅนทีไอยางมีประสิทธิภาพ ฿หຌ
ความส้าคัญกับการพิไมพืๅนทีไสีขียว ละการพิไมประสิทธิภาพการ฿ชຌพลังงาน฿นพืๅนทีไมือง ดยการ฿ชຌทคนลยี
การออกบบครงสรຌางพืๅนฐาน ระบบขนสงละอาคารทีไอยูอาศัยทีไประหยัดพลังงาน รวมทัๅงพัฒนาตຌนบบมือง
ทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม สงสริมการอนุรักษ์พืๅนทีไสีขียว฿นมืองพืไอการท้ากษตรบางประภท 
  - ก้ากับการ฿ชຌประยชน์ทีไดินตามผังมืองอยางขຌมขຌน ทัๅง฿นขตละนอกขตมือง ก้าหนดมาตรการ
ควบคุมการขยายตัวของมืองละพืๅนทีไชุมชน ฿นขตชลประทาน พืๅนทีไกษตรกรรรมละขตอนุรักษ์ ก้าหนดละ
วางผังหลงสิไงวดลຌอมศิลปกรรม ละหลงมรดกทางวัฒนธรรม รวมทัๅงสงสริมบทบาทของชุมชนละทຌองถิไน
฿นการจัดท้าผนพัฒนาพืๅนทีไ ละผังมืองทัๅง฿นระดับต้าบล อ้าภอละจังหวัด ฿หຌสอดคลຌองกับบริบทละวิถีชีวิต
ของคน รวมทัๅงศักยภาพของพืๅนทีไ 
  จากผนนยบายการพัฒนามืองขຌางตຌน ปຓนสิไงส้าคัญประการหนึไงทีไน้ามาพิจารณา฿นการด้านินการ
จัดท้าผังมืองรวมจังหวัดราชบุรี ดยมืไอผังมืองรวมลຌวสรใจจะมีผลบังคับ฿ชຌ฿นรูปบบของกฎกระทรวง ตาม
พระราชบัญญัติการผังมือง พ.ศ. 2518 พืไอปຓนนวทางการพัฒนาการด้ารงรักษามืองละบริวณทีไกีไยวขຌอง
หรือชนบท฿นดຌานการ฿ชຌประยชน์ทีไดิน การคมนาคมขนสง การสาธารณูปภคสาธารณูปการอยางมีระบบละมี
ประสิทธิภาพ การ฿ชຌประยชน์฿นทรัพย์สิน การบริการสาธารณะละสภาพวดลຌอม ซึไงจะน้าเปสูความปຓนมือง
นาอยูอยางยัไงยืน ดยผังมืองรวมจะตຌองมีรายละอียดทีไสดงถึงนยบาย ครงการละผนผัง ก้าหนดยานการ
฿ชຌประยชน์ทีไดินทีไจ้านกปຓนประภทตางโ ผนผังสดงครงการคมนาคมขนสง ปຓนตຌน รวมถึงขຌอก้าหนดหรือ
มาตรการทีไควบคุม หรอืสงสริมทีไมีผลตอกฎหมาย พืไอ฿หຌกิดการพัฒนาพืๅนทีไปຓนเปตามผังมืองรวมทีไจดัท้า ดย
ระบุถึงกิจกรรมทีไอนุญาต เมอนุญาต หรืออนุญาตดยมีงืไอนเขยานการ฿ชຌประยชน์ทีไดินตละประภท พืไอ฿หຌ
สามารถวางผนละด้านินการทางดຌานสาธารณูปภค สาธารณูปการเดຌอยางหมาะสมกับทิศทางการขยายตัว
ของมืองละพอพียงตอความตຌองการ฿นตละบริวณ 
  จะหในเดຌวา ผังมืองรวมปຓนการพัฒนาพืๅนทีไบบบูรณาการ ซึไงกิดจากการประสาน วิคราะห์ขຌอมูล฿น
ดຌานตางโ ของพืๅนทีไ ประกอบกับนยบายละความตຌองการของประชาชน฿นพืๅนทีไผังมืองรวม จงึมีบทบาท฿นการ
ปຓนพืๅนฐานของการพัฒนามือง หากด้านินเปตามทิศทางทีไก้าหนด จะกิดความคุຌมคาตอการลงทุนพัฒนามืองทีไ
มีประสิทธิภาพ ละสามารถตอบสนองจุดมุงหมาย฿นการพัฒนามืองอยางยัไงยืน ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชากร฿นมือง/ชุมชนเดຌ ดังนัๅนการน้าผังมืองรวมเปสูการปฏิบัติเดຌส้ารใจละสัมฤทธ่ิผลตาม
จตนารมณ์ของการผังมือง ดยสิไงส้าคัญประการหนึไงคือผังมืองรวม ซึไงปรียบสมือนการวางผังพัฒนาทาง
กายภาพของพืๅนทีไ จะตຌองมีการบูรณาการขຌากับการพัฒนาดຌานศรษฐกิจละสังคมทีไจัดท้าขึๅน฿นลักษณะของ
ผนพัฒนาทຌองถิไน พืไอ฿หຌกิดการพัฒนามือง฿นลักษณะทีไครบถຌวนสมบูรณ์฿นทุกสาขาการพัฒนา ดยผาน
กระบวนการละวิธีการจัดท้าผนงาน/ครงการตามนวทางทีไผังมืองรวมก้าหนด พืไอน้าสูการพัฒนาทຌองถิไนทีไ
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ปຓนรูปธรรม มีผลปฏิบัติทีไหในผลชัดจน฿นมิติชิงพืๅนทีไ สงผลตอการพัฒนาทຌองถิไนทีไปຓนเป฿นทิศทางดียวกัน 
ละบูรณาการรวมกัน กอ฿หຌกิดการประสานการพัฒนาระหวางภาครัฐละอกชน ท้า฿หຌการพัฒนามีการ฿ชຌ
ทรัพยากรทีไมีอยูอยางจ้ากัด ฿หຌกิดประยชน์ละคุຌมคาอยางสูงสุด  
   (อืไนโ กรณีมีความสัมพันธ์/สอดคลຌองกับ THAILAND 4.0 ฿หຌระบุดຌวย ถຌามี) 
  2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  
   2.1 วิสัยทัศน์  

“ พัฒนาอยางยัไงยืน ฟຕนฟูศรษฐกิจ พืไอคุณภาพชีวิตทีไดี” 

   2.2 ยุทธศาสตร์ 
  องค์การบริหารสวนต้าบลบิกเพรเดຌก้าหนดยุทธศาสตร์฿นการพัฒนาต้าบลทัๅง฿นดຌานศรษฐกิจ
สังคมละวัฒนธรรม ฿หຌครอบคลุมละสอดคลຌองกับนวทางการพัฒนา฿นชวงสามป ดยก้าหนดยุทธศาสตร์ละ
นวทางพัฒนา เวຌดังนีๅ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน สาธารณปูภค ละสาธารณปูการ  
 ปຓนการพัฒนาดຌานกายภาพกีไยวกับสาธารณูปภค สาธารณูปการตาง โ  พืไอยกระดับความ

ปຓนอยูละอ้านวยความสะดวก฿นชุมชน  มีนวทางการพัฒนาคือ 
 นวทางการพฒันาทีไ 1 การคมนาคมละการขนสง ประกอบดຌวย  
 1.  ทางบก ชน การกอสรຌางละบ้ารุงรักษาถนนละสะพาน การดูล จดัตัๅงสถานีขนสง การ

จดัการจราจร฿นขตพืๅนทีไ 
  2.  ทางนๅ้า ชน การบ้ารุงรักษาทางนๅ้า การกอสรຌางละดูลสถานีขนสงทางนๅ้า (ทาทียบรือ) 
  นวทางการพฒันาทีไ 2 สาธารณปูภค  เดຌก  ดຌานหลงนๅ้า ระบบประปาชนบท อาทิ การ
ดูล รักษา พัฒนา  ซอมซมบ้ารุงหลงนๅ้า ละระบบประปาชนบท 
  นวทางการพฒันาทีไ 3 สาธารณปูการ  ประกอบดຌวย 

1. การจัด฿หຌมีตลาด  อาทิ  การจัด฿หຌมีการควบคุมตลาด 
2. การจัดตัๅงละดูลตลาดกลาง 
3. การผังมือง อาทิ การจัดท้าผังมืองรวมจังหวัด ละการวางละปรับปรุงผังมืองรวม 

  4.   การควบคุมอาคาร อาทิ การควบคุมอาคาร ละการปรียบทียบปรับคดีความผิดตาม
กฎหมายวาดຌวยการควบคุมอาคาร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาดຌานศรษฐกิจพอพียง (การพัฒนาคนละสังคมงานสงสริม
คุณภาพชีวิต) 

 ปຓนการพัฒนากีไยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนละรวมทัๅงสริมสรຌางความ
ขຌมขใงของชุมชน 

 นวทางการพัฒนาทีไ 1  การสงสริมอาชีพ อาทิ การฝຄกอบรม สงสริม พัฒนากลุมอาชีพตาง โ 
นวทางการพัฒนาทีไ 2  สวัสดิการสังคม  เดຌก  การสังคมสงคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ดใก สตรี คนชรา ผูຌดຌอยอกาส  อาทิ งานศูนย์พัฒนาดใกลใก การสงคราะห์บีๅยยังชีพผูຌสูงอายุ การสงคราะห์
บีๅยยังชีพคนพิการ ละครอบครัวผูຌดຌอยอกาส การสงคราะห์บีๅยยังชีพผูຌปຆวยอดส์  ปຓนตຌน  

นวทางการพัฒนาทีไ 3  นันทนาการ 
1.  การสงสริมการกีฬา อาทิ การจัดหาอุปกรณ์กีฬา การกอสรຌาง บ้ารุงรักษาสนามกีฬา 

   2. การจัด฿หຌมีสถานทีไพักผอนหยอน฿จ อาทิ การบริหารจัดการ ดูล บ้ารุงรักษาสวนสาธารณะ 
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นวทางการพัฒนาทีไ 4  การศึกษา ปຓนการด้านินการกีไยวกับการสงสริมละสนับสนุน
การศึกษาของดใก ยาวชน ละประชาชนดยทัไวเป มีนวทางการพัฒนาคือ 
  1.  การจัดการศึกษา฿นระบบ  อาทิ  การจัดการศึกษากอนวัยรียน หรือปฐมวัย การจัดการ
ศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ละการจัดการศึกษาสงคราะห์ 

2. การศึกษานอกระบบ อาทิ การบริการการศึกษานอกรงรียน งานหຌองสมุดประชาชน 
นวทางการพัฒนาทีไ 5  การสาธารณสุข ปຓนการด้านินงานกีไยวกับสงสริมสุขภาพอนามัย

ของประชาชนการพรระบาดของรคติดตอ  มีนวทางการพัฒนาคือ  
  1.  การสาธารณสุขละการรักษาพยาบาล อาทิ การสงสริมสุขภาพจิต ละปງองกันปัญหา
สขุภาพจิต ละการสงสริมสุขภาพมละดใก 
  2.  การปງองกันละควบคุมรคติดตอ อาทิ การควบคุมละปງองกันรคติดตอตางโ  
  3.  งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
  นวทางการพัฒนาทีไ 6  การปรับปรุงหลงชุมชนออัดละทีไอยูอาศัย 
อาทิ การกຌเขปัญหาชุมชนออัด การจัดการกีไยวกับทีไอยูอาศัยส้าหรับผูຌมีรายเดຌนຌอย 

นวทางการพัฒนาทีไ 7 การปງองกันละกຌเขปัญหายาสพติด อาทิ การฝງาระวัง การ
ปງองกัน การบ้าบัดรักษา ละฟຕนฟูผูຌทีไมีปัญหากีไยวกับยาสพติด อีกทัๅงมีการรณรงค์฿หຌประชาชนตระหนักถึงพิษ
ภัยของยาสพติด 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาดຌานการจัดระบียบชุมชน/สังคม ละการรักษาความสงบ
รียบรຌอย   

นวทางการพัฒนาทีไ 1  การสงสริมประชาธิปเตย ความสมอภาค สิทธิสรีภาพของ
ประชาชน 

นวทางการพัฒนาทีไ 2  การสงสริมการมีสวนรวมของประชาชน฿นการพัฒนาทຌองถิไน     
อาทิ  การประชุมสภาทຌองถิไน การจัดท้าขຌอบัญญัติทຌองถิไน การวางผนพัฒนาทຌองถิไน การจัดท้างบประมาณ
รายจาย  การจัดซืๅอจัดจຌาง  การงิน/บัญชี  การติดตามประมินผล  

นวทางการพัฒนาทีไ 3 การปງองกันละบรรทาสาธารณภัย  อาทิ การชวยหลือ 
ผูຌประสบภัยบืๅองตຌน 
  นวทางการพัฒนาทีไ 4 การรักษาความสงบรียบรຌอยละความปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาดຌานการวางผน  การสงสริมการลงทุน พาณิชยกรรม ละ
การทองทีไยว 

นวทางการพัฒนาทีไ 1 การวางผนพัฒนาทຌองถิไน อาทิ  การจัดท้าผนพัฒนาทຌองถิไน  
การประสานการจัดท้าผนพัฒนาจังหวัด ละการจัดระบบขຌอมูลพืไอการวางผน 
  นวทางการพัฒนาทีไ 2 การพัฒนาทคนลยี  อาทิ  การบริการ การถายทอดทคนลยี
กษตรชุมชน 
  นวทางการพฒันาทีไ 3  การสงสริมการลงทนุพฒันาศกัยภาพการผลติ การขนสง การ
ขงขันละการตรียมความพรຌอมพืไอรองรบัการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียน อาทิ งานบริการขຌอมูล นัก
ลงทุน  งานผยพรละชักจูงการลงทุน ละการตรียมความพรຌอมขຌาสูประชาคมอาซียน 

นวทางการพัฒนาทีไ 4 การพาณิชยกรรม  อาทิ  งานทะบียนพาณิชย์ 
  นวทางการพัฒนาทีไ 5  การพัฒนาอุตสาหกรรม  อาทิ  การก้ากับดูลรงงาน การอนุญาต
฿หຌตัๅงรงงาน 
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   นวทางการพัฒนาทีไ 6  การทองทีไยว  อาทิ  การวางผนการทองทีไยว การปรับปรุงดูล
บ้ารุงรักษาสถานทีไทองทีไยว ละจดัท้าสืไอประชาสัมพันธ์ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาดຌานการบริหารจัดการละการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิไงวดลຌอม   
   ปຓนการพัฒนาซึไงครอบคลุมกิจกรรมทีไกีไยวกับการบ้ารุงรักษาสิไงวดลຌอมละการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติพืไอ฿หຌกิดความนาอยูละความยัไงยืน  มีนวทางการพัฒนาคือ                              
  นวทางการพัฒนาทีไ 1  การคุຌมครองดูล บํารุงรักษา ฿ชຌประยชน์จากปຆาเมຌ ทีไดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ ละสิไงวดลຌอม  อาทิ  งานพัฒนาปຆาชุมชน การควบคุมเฟปຆา 

นวทางการพัฒนาทีไ 2  การจัดการสิไงวดลຌอมละมลพิษตาง โ  อาทิ การติดตาม
ตรวจสอบกีไยวกับสิไงวดลຌอมละมลพิษ งานสรຌางจิตส้านึกดຌานสิไงวดลຌอม งานตรวจสอบคุณภาพนๅ้า งาน
ตรวจสอบคุณภาพอากาศละสีย การก้าจัดขยะมูลฝอยละสิไงปฏิกูล ละการบ้าบัดนๅ้าสีย 

นวทางการพฒันาทีไ 3  การดูลรกัษาทีไสาธารณะ  อาทิ  การดูลรักษาละคุຌมครองปງองกัน
ทีไสาธารณะประยชน์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาดຌานศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประพณี ละภูมิปัญญา
ทຌองถิไน 
  นวทางการพฒันาทีไ 1 การสงสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารตีประพณีละภมิูปญัญา
ทຌองถิไน 
  นวทางการพฒันาทีไ 2 การสงสริม฿หຌประชาชนมีความตระหนกั฿นสถาบนัชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7    การพัฒนาดຌานการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี  พิไมประสิทธิภาพ
การมือง การบริหาร  การพัฒนาบุคลากร ละกระบวนการประชาคม 
    นวทางการพัฒนาทีไ 1 การพัฒนาบุคลากร 

นวทางการพัฒนาทีไ 2 การพัฒนารายเดຌ 
  นวทางการพัฒนาทีไ 3  การพัฒนาการจัดหาครืไองมือครืไอง฿ชຌทีไทันสมัยละสถานทีไ
ปฏิบัติงาน฿หຌพียงพอละมีประสิทธิภาพการ฿หຌบริการกประชาชน 
  นวทางการพัฒนาทีไ 4  การ฿หຌบริการกประชาชน ดยจัด฿หຌบริการทัๅง฿นละนอก
ส้านักงาน  รวมทัๅงการอ้านวยความสะดวกกผูຌมาติดตองานตาง โ รวมทัๅงการผยพรประชาสัมพันธ์ขຌอมูล
ขาวสารตาง โ ฿หຌประชาชนทราบ 

   2.3 ปງาประสงค์ 
     1. พ ืไอพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน สาธารณูปภค ละสาธารณูปการ  
                2. พืไอพัฒนาดຌานศรษฐกิจพอพียง (การพัฒนาคนละสังคมงานสงสริมคุณภาพชีวิต) 
        3. พืไอพัฒนาดຌานการจัดระบียบชุมชน/สังคม ละการรักษาความสงบรียบรຌอย 
        4. พืไอพัฒนาดຌานการวางผน  การสงสริมการลงทุน พาณิชยกรรม ละการทองทีไยว  
        5. พืไอพัฒนาดຌานการบริหารจัดการละการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิไงวดลຌอม 
        6. พืไอพัฒนาดຌานศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประพณี ละภูมิปัญญาทຌองถิไน   
        7. พัฒนาดຌานการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี  พิไมประสิทธิภาพการมือง การบริหาร  
การพัฒนาบุคลากร ละกระบวนการประชาคม 
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  2.4 ตวัชีๅวัด  
     1. กรณีครงการครงสรຌางพืๅนฐาน วัดคุณภาพงานจากการทีไ คกก.ตรวจรับงานจຌางตรวจ
รับงานดยจะตຌองเดຌคุณภาพงานทีไดี เมมีปัญหาละขຌอทຌวงติง 
     2. กรณีครงการดຌานอืไนโ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ทีไ ก้าหนดเวຌ฿นครงการทุก
ประการ   
  2.5 คาปງาหมาย 
    ยุทธศาสตร์ทีไ  1 การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน  สาธารณูปภคละสาธารณูปการ 

1. สຌนทางคมนาคมทีไมมีาตรฐาน 
2. สຌนทางคมนาคมมีความสะดวก ปลอดภัย฿นการสัญจรเป-มา 
3. ทุกครัวรือนมเีฟฟງา฿ชຌอยางทัไวถึง 
4. หมูบຌานมีเฟฟງาสาธารณะสองสวางอยางทัไวถึง 
5. ระบบประปาหมูบຌานมีคณุภาพ สะอาดละปลอดภัย 
6. หลงนๅ้าอุปภคบริภคเดຌรับการปรับปรุงอยางมีประสิทธิภาพประชาชนมีนๅ้า 

สะอาดละมีคณุภาพเวຌ฿ชຌอุปภคบริภค 
7. ล้าหຌวยทางระบายนๅ้าสามารถสงนๅ้าเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ทีไ  2 การพัฒนาดຌานศรษฐกิจพอพยีง (การพัฒนาคนละสังคม งานสงสริม 
คุณภาพชีวิต) 

1. กลุมกษตรกรละกลุมอาชีพมีความขຌมขใงขึๅน 
2. หลงรียนรูຌทางดຌานการกษตร พืไอสงสริม การฝຄกอบรม การประกอบอาชีพ 

ละขยายผลตามนวคิดศรษฐกิจพอพียง 
3. กลุมอาชีพ/กลุมสตรีมบຌาน฿หຌมีอาชีพสริมพิไมรายเดຌ฿หຌครัวรือน 
4. ประชาชนเดຌด้านินชีวิตตามนวทางปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 
5. ประชาชนมีสุขภาวะทีไดีขຌาถึงบริการสาธารณสุขทีไมีคณุภาพละมาตรฐานอยาง 

ทาทียม 
6. สงสริม฿หຌศนูย์พัฒนาดใกลใกทีไเดຌมาตรฐาน 
7. ประชาชนมีอกาสรียนรูຌตลอดชีวิต 
8. การขงขันกีฬาละนันทนาการท้า฿หຌประชาชนมีสุขภาพขใงรงขึๅน 
9. ดใกละยาวชนเดຌออกก้าลังกายละหางเกลยาสพติด 
10. มีสนามกีฬาละสวนนันทนาการ฿หຌประชาชนเดຌออกก้าลังกายมีสุขภาพขใงรง 
11. ประชาชนเดຌรับการสงคราะห์ละพัฒนาคุณภาพชีวิตผูຌทีไเดຌรับความดือดรຌอน 

ยุทธศาสตร์ทีไ  3 การพัฒนาดຌานการจัดระบียบชุมชน/สังคมละการรักษาความสงบ 
รียบรຌอย 

1. ประชาชนมีคณุภาพชีวิตทีไดีละปลอดภัย 
2. การปฏิบัติงานของ อปพร.ถูกตຌองละรวดรใว 

 
 
ยุทธศาสตรท์ีไ  ๐ การพัฒนาดຌานการวางผน การสงสริมการลงทุน พาณิชยกรรม ละการ 

ทองทีไยว 
1. กลุมปງาหมายมีความรูຌความขຌา฿จกีไยวกับประชาคมอาซียน 
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2. หลงรียนรูຌรืไองประชาคมอาซียนครอบคลุมทุกดຌาน 
3. กษตรกรเดຌรับความรูຌ฿นการขຌาสูประชาคมอาซียน 
4. พัฒนาทักษะละศกัยภาพของก้าลังคน ภาครัฐละตรียมความพรຌอมบุคลากร 

ภาครัฐขຌาสูประชาคมอาซียน 
  ยุทธศาสตร์ทีไ  ๑  การพัฒนาดຌานการบริหารจัดการละการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิไงวดลຌอม 

1. ประชาชนรวมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ภาย฿นหมูบຌาน฿หຌมีสภาพทีไดีขึๅน 
2. ประชาชนสามารถก้าจัดขยะมูลฝอยเดຌอยางถูกสุขลักษณะ 

ยุทธศาสตร์ทีไ  6 การพัฒนาดຌานศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม  จารีตประพณี ละภูมิปัญญา 
ทຌองถิไน 

1. ประชาชน สืบทอด ฟຕนฟู อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประพณี หลงรียนรูຌ ภูม ิ
ปัญญาทຌองถิไนละปราชญ์ชาวบຌาน฿นชุมชนทຌองถิไน฿หຌคงอยูสืบเป 
  ยุทธศาสตรท์ีไ  7 การพฒันาดຌานการบรหิารกิจการบຌานมืองทีไดี  พิไมประสทิธภิาพการมือง
การบรหิาร  การพฒันาบคุลากร ละกระบวนการประชาคม 

1. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ประชาชนมีสวนรวมสนอนวทางกຌปัญหา฿นทຌองถิไน 
   2.6 กลยุทธ์ 
   ยุทธศาสตร์ทีไ  1 การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน  สาธารณูปภคละสาธารณูปการ 

นวทางการพัฒนา ตัวชีๅวัดระดับกลยุทธ์ 
1. กอสรຌาง ซอมซมละปรบัปรุงระบบนๅ้า 
พืไอการกษตร พืไออุปภคละบริภค   

- จา้นวนหลงนๅ้าทีไเดຌรับการพัฒนาละฟຕนฟู 
- จา้นวนหลงนๅ้าทีไเดຌรับการปรับปรุงละกอสรຌาง 

๎. กอสรຌาง ปรับปรุง ซอมซมสຌนทาง
คมนาคม ชน ถนนลูกรัง ถนนคอนกรีต
สริมหลใก ฿หຌมีคณุภาพดีอยูตลอด  

- จา้นวนสຌนทางทีไเดຌรับการกอสรຌาง 
- จา้นวนสຌนทางทีไเดຌรับการปรับปรุง ซอมซม 

๏. พัฒนาละปรับปรุงระบบเฟฟງา ประปา 
สาธารณูปภค ระบบสืไอสาร฿หຌมี
คุณภาพดีขึๅน 

 

- รຌอยละของครัวรือนทีไมีเฟฟງา฿ชຌ 
- จา้นวนหมูบຌานทีไเดຌรับการติดตัๅง/ซอมซมเฟฟງา
สาธารณะ฿หຌ฿ชຌงานเดຌดีทกุหง 

- รຌอยละของครัวรือนทีไมีนๅ้าอุปภค บริภคอยาง
ทัไวถึงสะอาดละปลอดภัย 

- จา้นวนหมูบຌานทีไเดຌรับความดือดรຌอน 
- รຌอยละของครัวรือนมีนๅ้าสะอาด 
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   ยุทธศาสตร์ทีไ  2 การพัฒนาดຌานศรษฐกิจพอพียง (การพัฒนาคนละสังคม งานสงสริม
คุณภาพชีวิต)  

นวทางการพฒันา ตัวชีๅวัดระดบักลยุทธ ์
1. พัฒนาระบบทุนพืไอการผลิตพืไอการกษตร 
 

- จา้นวนกลุมทีไเดຌรับการสนับสนุนพัฒนาหลงทุน 

- จา้นวนครัๅงทีไจัดกิจกรรม 

- จา้นวนหมูบຌานทีไเดຌรับการสนับสนุนงินทุน
ศรษฐกิจชุมชน 

 

2. สงสริมดຌานการถายทอดทคนลยีดຌาน
การกษตร 

- จา้นวนครงการทีได้านินการ 
- จา้นวนศูนย์รียนรูຌศรษฐกิจพอพียง 

3. สงสริมละสนับสนุนละพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

 

- จา้นวนกลุมอาชีพทีไเดຌรับการสนับสนุนทักษะ฿น
การประกอบอาชีพ 

- จา้นวนครงการทีได้านินการ 
4. สงสริม฿หຌประชาชน฿หຌประชาชนเดຌรับ
ความรูຌความขຌา฿จละน้าหลกัปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียงมา฿ชຌ฿นการด้านินชีวิต 

- จา้นวนครงการทีได้านินการ 
- จา้นวนครัวรือนทีไจดัท้าบัญชีครัวรือนละ฿ชຌชีวิต
ตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 

๑.สงสริมการสาธารณสุข การสรຌางสุขภาพ
ละปງองกันรคติดตอ ชน รคเขຌลือดออก 
รคพิษสุนัขบຌา ปຓนตຌน 

- จา้นวนกลุมทีไเดຌรับการสงสริมสนับสนุน 
- จ้านวนครงการ/กิจกรรมทีได้านินการ 
- จา้นวนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานทีไเดຌรับการ
สนับสนุน 

- จา้นวน รพ.สต./อสม.ทีไเดຌรับการจัดสรร 
- จา้นวนกองทุนดຌานสุขภาพ 

๒.พัฒนาละสงสริมมาตรการอาหารสะอาด
ละปลอดภัย 

- จ้านวนครงการ/กิจกรรมทีได้านินการ 

๓.สงสริมละพัฒนาระบบการศึกษาของศูนย์พัฒนา
ดใกลใก 

- จา้นวนครงการ/กิจกรรมสงสริมพัฒนาศูนย์ฯ ทัๅง 
6 ดຌาน 

๔.สงสริม฿หຌประชาชนขຌาถึงการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน
ละการศึกษาตลอดชีพดยทัไวถึง 

- จา้นวนสถานศึกษาทีไ฿หຌความรูຌกับประชาชนทัๅง฿น
ละนอกระบบ 

๕.สงสริมละสนับสนุนการกีฬาละนันทนาการ 
 

- จา้นวนครงการ/กิจกรรมทีได้านินการ 
- จา้นวนครัๅงทีไจัดการขงขัน 

- จา้นวนครัๅงทีไมีการจัดหา 
- จา้นวนสนามกีฬาละสวนนันทนาการ 

ํ์.สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน 
 

- จา้นวนครงการ/กิจกรรมทีไ฿หຌการสงคราะห์/
พัฒนา 

- จา้นวนกองทุนทีไสนับสนุน 

- จา้นวนครงการ/กิจกรรมทีไสงสริมละสนับสนุน 
ํํ.สงสริมละพัฒนาคุณภาพชวิีตดใก สตรี คนชรา 
คนพิการ ละผูຌดຌอยอกาส 

- จา้นวนกลุมปງาหมายทีไเดຌรับการสงคราะห ์

- จา้นวนครงการ/กิจกรรมทีได้านินการ 
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สวนทีไ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  หนຌา  

   ยุทธศาสตร์ทีไ  3 การพัฒนาดຌานการจัดระบียบชุมชน/สังคมละการรักษาความสงบ
รียบรຌอย 

นวทางการพัฒนา ตัวชีๅวัดระดับกลยุทธ์ 
1. การปງองกันละบรรทาสาธารณภัย  
ชน ปງองกันนๅ้าทวม ภัยลຌง ปຓนตຌน 

- รຌอยละของครัวรือนทีไเดຌรับการปງองกันละ
บรรทาสาธารณภัย 

- รຌอยละของประชาชนเดຌรับการชวยหลือจากการ
ประสบสาธารณภัย 

- รຌอยละของหมูบຌานสีไยงภัยเดຌรับการสงสริมการ
ปງองกันละกຌเขปัญหาสาธารณภัย 

๎. สนับสนุนมาตรการปງองกันปราบปราม
อาชญากรรมละยาสพติดทุกประภท 

- จา้นวนครงการ/กิจกรรมทีได้านินการ 

๏. สงสริมละสนับสนุนการด้านินงาน
ดຌานความมัไนคง ความปลอดภัย฿นชีวิต
ละทรัพย์สิน  

- จา้นวนครงการ/กิจกรรมดຌานการปງองกันละ ลด
อุบัติหตุจราจรชวงทศกาล 

- จา้นวนครัๅงทีได้านินการ 
 
   ยุทธศาสตร์ทีไ  ๐ การพัฒนาดຌานการวางผน การสงสริมการลงทุน พาณิชยกรรม ละการ
ทองทีไยว 

นวทางการพัฒนา ตัวชีๅวัดระดับกลยุทธ์ 
1. ฿หຌความรูຌพืไอตรียมความพรຌอมสู
ประชาคมอาซียน (AC) 

- จา้นวนประชาชน฿นหมูบຌานทีไเดຌรับความรูຌรืไอง
ประชาคมอาซียน 

๎. สงสริมละสนับสนุนหลงรียนรูຌของ
ทຌองถิไนพืไอรองรับอาซียน 

- จา้นวนหลงรียนรูຌของทຌองถิไนพืไอรองรับอาซียน 

๏. พัฒนาระบบทคนลยีสารสนทศละ
สืไอสารของทຌองถิไน 

 

- จ้านวนครงการที฿หຌการสนับสนุนพัฒนาทางดຌาน
ทคนลยีสารสนทศละสืไอสารของทຌองถิไนพืไอ
รองรับอาซียน 

 
   ยุทธศาสตร์ทีไ  ๑  การพัฒนาดຌานการบริหารจัดการละการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิไงวดลຌอม 

นวทางการพัฒนา ตัวชีๅวัดระดับกลยุทธ์ 
1. สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ละการ
จดัการสิไงวดลຌอม฿นชุมชน฿หຌนาอยู 

 

- รຌอยละของประชาชนมีสวนรวม฿นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ/สิไงวดลຌอม 

- ครัวรือนทีไเดຌรับการก้าจัดขยะมูลฝอยอยางถูก
สุขลักษณะ 
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สวนทีไ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  หนຌา  

   ยุทธศาสตร์ทีไ  6 การพัฒนาดຌานศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม  จารีตประพณี ละภูมิปัญญา
ทຌองถิไน 

นวทางการพัฒนา ตัวชีๅวัดระดับกลยุทธ์ 
ํ. สงสริม พัฒนาละอนุรกัษ์ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประพณี ภูมิปัญญา
ทຌองถิไนละปราชญ์ชาวบຌาน 
 

- จา้นวนครงการ/กิจกรรมทีได้านินงานสงสริมละ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประพณีทຌองถิไนเทย 

- จา้นวนครงการ/กิจกรรมสงสริมอนุรักษ์
พระพุทธศาสนา 

- จ้านวนหลงรียนรูຌภูมิปัญญาทຌองถิไน 
 
  ยุทธศาสตรท์ีไ  7 การพฒันาดຌานการบรหิารกิจการบຌานมืองทีไดี  พิไมประสทิธภิาพการมือง
การบรหิาร  การพฒันาบคุลากร ละกระบวนการประชาคม 

นวทางการพัฒนา ตัวชีๅวัดระดับกลยุทธ์ 
1. . สงสริมพัฒนาองค์กรดຌวยกระบวนการ
มีสวนรวมตามหลักธรรมาภิบาล  

 

- จา้นวนประชาชนทีไขຌารวมประชุมประชาคม 
- จา้นวนครงการ/กิจกรรมทีได้านินการ 
- จ้านวนครัๅงทีไขຌารับการอบรม 
- จา้นวนครัๅงทีไมีการจัดหาพัสดุ 
- จา้นวนครัๅงทีไมีการปรับปรุงละพิไมอัตราก้าลัง 
- จา้นวนครัๅงทีไมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
จัดกใบภาษี 

- จา้นวนครัๅงทีไมีการปรับปรุงอาคารสถานทีไ 
- จา้นวนครัๅงทีไมีการสริมสรຌางละปรับปรุงการ
บริหารงาน 

- จา้นวนขຌอบัญญัติ อบต.ทีไออกบังคับ฿ชຌ 
 

๎.สงสริมการมีสวนรวมของประชาชน฿น
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 

- จา้นวนประชาชนทีไเดຌขຌามามีสวนรวม 
- จา้นวนหมูบຌานทีไเดຌรับขຌอมูลขาวสาร 
- จา้นวนหมูบຌานทีไขຌารวมกิจกรรม 
- จา้นวนครัๅงทีไมีการจัดการประชาคม 

 
 
  2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์ทีไ  1  การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน  สาธารณูปภค ละสาธารณูปการ 
    1. กอสรຌางพัฒนาปรับปรุง หลงนๅ้าการกษตร   
    2. กอสรຌาง พัฒนาละปรับปรุงครงสรຌางพืๅนฐาน ชน นๅ้าอุปภคบริภค ถนน เฟฟງา 
ประปา 
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สวนทีไ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  หนຌา  

  ยุทธศาสตร์ทีไ  2 การพัฒนาดຌานศรษฐกิจพอพียง (การพัฒนาคนละสังคม งานสงสริม
คุณภาพชีวิต) 
   ํ. สงสริมสนับสนุนพัฒนาหลงทุนพืไอการผลิตดຌานการกษตร   
   2. สงสริมละสนับสนุนการถายทอดทคนลยีดຌานการกษตรพืไอพิไมผลผลิตละลดตຌนทุน
พืไอการกษตร  
   3. สงสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝຄกอบรมอาชีพ พืไอน้าเปสูศรษฐกิจชุมชนยัไงยืน 
   4. สงสริม฿หຌประชาชนเดຌรับความรูຌความขຌา฿จละน้าหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียงมา฿ชຌ฿น
การด้านินชีวิต 
   ๑. สงสริมละสนับสนุนการสาธารณสุข ปງองกันรค ละมกีารฝງาระวัง รักษามาตรฐาน  
มีอาหารปลอดภัย 
   ๒. สงสริม฿หຌนักรียนเดຌรับการพัฒนาอยางตใมศักยภาพ 
   ๓. สงสริมละสนับสนุนการกีฬา ละนนัทนาการ 
   ๔. สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน 
  ยุทธศาสตร์ทีไ  3 การพัฒนาดຌานการจัดระบียบชุมชน/สังคมละการรักษาความสงบรียบรຌอย 

1. สงสริมประชาธิปเตย ความสมอภาค สทิธิสรีภาพของประชาชน 
2. การปງองกันละบรรทาสาธารณภัยตางโ฿นพืๅนทีไ 
3. สงสริมการมีสวนรวมของประชาชน฿นการพัฒนาทຌองถิไน 
4. การรักษาความสงบรียบรຌอยละความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน 

       ยุทธศาสตรท์ีไ  ๐ การพฒันาดຌานการวางผน การสงสริมการลงทนุ พาณชิยกรรม ละการ
ทองทีไยว 

1. สงสริมการจัดท้าผนพัฒนาทຌองถิไน 
2. สงสริมการประสานจัดท้าผนพัฒนาจังหวัด  
3. สงสริมการจัดระบบขຌอมูลพืไอการวางผน 
4. สงสริมการพัฒนาทคนลยี   
5. สงสริมการลงทุนทางดຌานงานบริการขຌอมูลนักลงทุน งานผยพรละชักจูงการลงทุน 
6. สงสริมการพาณิชยกรรมทางดຌานงานทะบียนพาณิชย์ 
7. สงสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมทางดຌานการก้ากับดูลรงงาน ละการอนุญาต฿หຌตัๅง 

รงงาน 
8. สงสริมการทองทีไยวทางดຌานการวางผนการทองทีไยว การปรับปรุงดูลบ้ารุงรักษา 

สถานทีไทองทีไยว ละจดัท้าสืไอประชาสัมพันธ์ 
9. ฿หຌความรูຌพืไอตรียมความพรຌอมสูประชาคมอาซียน (AC) 

10. สงสริมละสนับสนุนหลงรียนรูຌของทຌองถิไนพืไอรองรับอาซียน 
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สวนทีไ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  หนຌา  

ยุทธศาสตรท์ีไ  ๑ การพฒันาดຌานการบรหิารจัดการละการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตสิิไงวดลຌอม 
  1. สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ละการจัดการสิไงวดลຌอม฿นชุมชน฿หຌนาอยูสงสริมการ
คุຌมครองดูล บ้ารุงรักษา ฿ชຌประยชน์จากปຆาเมຌ ทีไดิน ทรัพยากรธรรมชาติ ละสิไงวดลຌอมทางดຌานงานพัฒนาปຆา
ชุมชน การควบคุมเฟปຆา 
  2. สงสริมการจัดการสิไงวดลຌอมละมลพิษตาง โ ทางดຌาน  การติดตาม ตรวจสอบกีไยวกับ
สิไงวดลຌอมละมลพิษ งานสรຌางจิตส้านึกดຌานสิไงวดลຌอม งานตรวจสอบคุณภาพนๅ้า งานตรวจสอบคุณภาพ
อากาศละสียง   การก้าจัดขยะมูลฝอยละสิไงปฏิกูล ละการบ้าบัดนๅ้าสีย 
  3. สงสริมการดูลรักษาทีไสาธารณะ ทางดຌานการดูลรักษาละคุຌมครองปງองกันทีไสาธารณะ
ประยชน์ 
 ยุทธศาสตร์ทีไ  6 การพัฒนาดຌานศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม  จารีตประพณี ละภูมิปัญญาทຌองถิไน 

 ํ. สงสริมละอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประพณี ละภูมิปัญญาทຌองถิไน  
๎. สงสริมการจัดการดูลบราณสถาน บราณวัตถุ  อาทิ  บ้ารุงรักษาบราณสถาน 
๏. สงสริม฿หຌประชาชนมีความตระหนัก฿นสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

ยุทธศาสตรท์ีไ  7 การพฒันาดຌานการบรหิารกิจการบຌานมืองทีไดี  พิไมประสทิธภิาพการมืองการ 
บรหิาร  การพฒันาบคุลากร ละกระบวนการประชาคม 
  1. สงสริมการพัฒนาบุคลากร 
  2. สงสริมการพัฒนารายเดຌ 
  3. สงสริมการพัฒนาการจัดหาครืไองมือครืไอง฿ชຌทีไทันสมัยละสถานทีไปฏิบัติงาน฿หຌพียงพอ
ละมปีระสิทธิภาพการ฿หຌบริการกประชาชน 
  4. สงสริมการ฿หຌบริการกประชาชน ดยจัด฿หຌบริการทัๅง฿นละนอกส้านักงาน  รวมทัๅงการ
อ้านวยความสะดวกกผูຌมาติดตองานตาง โ รวมทัๅงการผยพรประชาสัมพันธ์ขຌอมูลขาวสารตาง โ ฿หຌประชาชน
ทราบ 
  5. สงสริมพัฒนาระบบตามหลักธรรมาภิบาล  (คุณธรรม นิติธรรม คุຌมคา ปรง฿ส การมีสวน
รวม ละรบัผิดชอบ)  
  6. สงสริมการมีสวนรวมของประชาชน฿นการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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2.8 ความชืไอมยงของยุทธศาสตร์฿นภาพรวม  

ความชืไอมยงระหวางผนพัฒนาทຌองถิไนกับผนพัฒนาระดับตางโ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  จะหในเดຌวา กลเกการชืไอมยง฿นการบูรณาการผนดังกลาว ปຓนการชืไอมยง
ผนพัฒนาหมูบຌาน/ชุมชน ปຓนผนพัฒนาทຌองถิไน พืไอสง฿หຌอ้าภอน้าเปบูรณาการปຓนผนพัฒนาอ้าภอ ละสง
ตอพืไอบูรณาการปຓนผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด ละสงตอพืไอบูรณาการปຓนผนพัฒนาระดับประทศตอเป 
 
 
 

ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ 
(ก้าหนดวิสัยทัศน์ ละยุทธศาสตร์การพัฒนาประทศ) 

นยบายรัฐบาล 
(นยบายรงดวน ละนยบายทัไวเป) 

นยบายกระทรวง กรม 
(นยบายรายสาขาตามภารกิจหนวยงาน) 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดบบบูรณาการ 
(ยุทธศาสตร์บรูณาการทุกภาคสวน฿นจังหวัด) 

ปัญหา/ความตຌองการของประชาชนละ
นยบายผูຌบริหารทຌองถิไน 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาอําภอบบบูรณาการ 
(บรูณาการ฿นมิติชิงพืๅนทีไ) 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทຌองถิไน 
(วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุงหมายการพัฒนา 
ยทธศาสตร์ละนวทางการพัฒนาทຌองถิไน) 

ผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
(ปลงนยบายสูการปฏิบัติ นา้เปสูการจัดท้างบประมาณ) 

ผนหมูบຌาน/ชุมชน 

ผนพัฒนาอําภอ 

ผนพัฒนาจังหวัด 

ผนกระทรวง ทบวง   
กรม ตางโ 
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  3. การวิคราะห์พืไอพัฒนาทຌองถิไน 
   3.1 การวิคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  
     (฿ชຌการวิคราะห์ SWOT  Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global Demand 
ละ Trend ปัจจยัละสถานการณ์การปลีไยนปลงทีไมีผลตอการพัฒนา อยางนຌอยตຌองประกอบดຌวย ก า ร
วิคราะห์ศักยภาพดຌานศรษฐกิจ ดຌานสังคม ดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม)  
 3.1.10  วิสัยทศัน์อําภอจอมบึง 
       “อ้าภอจอมบึงปຓนหลงการผลิต ละจ้าหนายพืชผลการกษตร พัฒนาการผลิตของ
ประชาชน฿หຌเดຌมาตรฐาน ประสานการอนุรักษ์สิไงวดลຌอมละพัฒนาการทองทีไยว” 

 3.1.11  การ฿ชຌประยชน์จากผังมืองรวมจังหวัด 
         วัตถุประสงค ์
 

    พืไอ฿ชຌปຓนนวทาง฿นการพัฒนาละการด้ารงรักษามืองละบริวณทีไกีไยวขຌองหรือ
ชนบท฿นดຌานการ฿ชຌประยชน์฿นทรัพย์สิน การคมนาคมละการขนสง การสาธารณูปภค บริการสาธารณะละ
สภาพวดลຌอม฿นบริวณนวขตตามนวขตทีไ฿หຌ฿ชຌบังคับผังมืองรวม฿นทຌองทีไจังหวัดราชบุรี   ฿หຌสอดคลຌองกับ
การพัฒนาระบบศรษฐกิจละสังคมของประทศตามผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ  
 

    นยบายละมาตรการพืไอจัดระบบการ฿ชຌประยชนท์ีไดนิ 
 

  นยบายละมาตรการพืไอจัดระบบการ฿ชຌประยชน์ทีไดินครงขายคมนาคมขนสงละ
บริการสาธารณะ฿หຌมีประสิทธิภาพสามารถรองรับละสอดคลຌองกับการขยายตัวของชุมชน฿นอนาคต รวมทัๅง
สงสริมละพัฒนาศรษฐกิจ มีดังนีๅ 

๎)  สงสริมละพัฒนาจังหวัดราชบุรี฿หຌปຓนหลงผลิตสินคຌากษตรละอุตสาหกรรม
การกษตรทีไปลอดภัยจากสารพิษ 

๎)  สงสริมละพัฒนาดຌานทีไอยูอาศัย พาณิชยกรรม ละอุตสาหกรรม฿หຌสอดคลຌอง
กับการ฿ชຌประยชน์ทีไดิน การขยายตัวของชุมชน ละระบบศรษฐกิจของภาคตะวันตก 

๏)  สงสริมละพัฒนาการศึกษาละการคมนาคมขนสง 
๐)  สงสริมละพัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปภคละสาธารณูปการ฿หຌ

พียงพอละเดຌมาตรฐาน 
  ๑)  สงสริมละพัฒนาจังหวัดราชบุรี฿หຌปຓนหลงทองทีไยวชิงนิวศละวิถีชุมชน 

๒)  สงสริมละอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม บราณสถาน ละสภาพวดลຌอมทีไมีคุณคา
ทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ ละบราณคดี 
  ๓)  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

 

   การ฿ชຌประยชนท์ีไดนิ 
 

การ฿ชຌประยชน์ทีไดินตามผนผังก้าหนดการ฿ชຌประยชน์ทีไดินตามทีไเดຌจา้นกประภทดังตอเปนีๅ 
ํ)  ทีไดิน฿นบริวณหมายลข ํ.ํ ถึงหมายลข ํ.๎๑ ทีไก้าหนดเวຌปຓนสีชมพู ฿หຌปຓน

ทีไดินประภทชุมชน 
 ๎)  ทีไดิน฿นบริวณหมายลข ๎ ทีไก้าหนดเวຌปຓนสีมวง ฿หຌปຓนทีไดินประภท

อุตสาหกรรมละคลังสินคຌา 
3)  ทีไดิน฿นบริวณหมายลข ๏.ํ ถึงหมายลข ๏.๏๒ ทีไก้าหนดเวຌปຓนสีขียว ฿หຌปຓน

ทีไดินประภท ชนบทละกษตรกรรม 
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2) ทีไดิน฿นบริวณหมายลข ๐.ํ ถึงหมายลข ๐.๎๒ ทีไก้าหนดเวຌปຓนสีขาวมีกรอบ
ละสຌนทยงสีขียว ฿หຌปຓนทีไดินประภทอนุรักษ์ชนบทละกษตรกรรม 

๑)   ทีไดิน฿นบริวณหมายลข ๑.ํ ถึงหมายลข ๑.ํํ ทีไก้าหนดเวຌปຓนสีขียวมีกรอบ
ละสຌนทยงสีนๅ้าตาล ฿หຌปຓนทีไดินประภทปฏิรูปทีไดินพืไอกษตรกรรม 

๒)   ทีไดิน฿นบริวณหมายลข ๒.ํ ถึงหมายลข ๒.๑ ทีไก้าหนดเวຌปຓนสีขียวออน ฿หຌ
ปຓนทีไดินประภททีไลงพืไอการนันทนาการละการรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอม 

๓)   ทีไดิน฿นบริวณหมายลข ๓.ํ ถึงหมายลข ๓.ํ๎ ทีไก้าหนดเวຌปຓนสีขียวออนมี
สຌนทยงสีขาว ฿หຌปຓนทีไดินประภทอนุรักษ์ปຆาเมຌ 

๔)   ทีไดิน฿นบริวณหมายลข ๔.ํ ถึงหมายลข ๔.๒ ทีไก้าหนดเวຌปຓนสีฟງา ฿หຌปຓน
ทีไดินประภททีไลงพืไอการรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอม 

ทีไ ดินประภทชุมชน  ฿หຌ ฿ชຌประยชน์ทีไ ดิน พืไ อการอยูอาศัย  พาณิ ชยกรรม 
กษตรกรรมสถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปภคละสาธารณูปการ ส้าหรับการ
฿ชຌประยชน์ทีไดินพืไอกิจการอืไน ฿หຌมีทีไวางเมนຌอยกวารຌอยละยีไสิบของปลงทีไดินทีไยืไนขออนุญาตทีไดินประภทนีๅ 
หຌาม฿ชຌประยชน์ทีไดินพืไอกิจการตามทีไก้าหนด ดังตอเปนีๅ 

๏)  รงงานทุกจ้าพวกตามกฎหมายวาดຌวยรงงาน วຌนตรงงานตามประภท ชนิด 
ละจ้าพวกทีไก้าหนด฿หຌด้านินการเดຌตามบัญชีทຌายกฎกระทรวงนีๅ ละรงงานบ้าบัดนๅ้าสียรวมของชุมชน 

๐)  คลังนๅ้ามันชืๅอพลิงละสถานทีไทีไ฿ชຌ฿นการกใบรักษานๅ้ามันชืๅอพลิงทีไเม฿ชกຍาซ
ปຂตรลียมหลวละกຍาซธรรมชาติ พืไอจ้าหนายทีไตຌองขออนุญาตตามกฎหมายวาดຌวยการควบคุมนๅ้ามันชืๅอพลิง 
วຌนตปຓนสถานีบริการนๅ้ามันชืๅอพลิง 
 3)  สถานทีไบรรจุกຍาซ สถานทีไกใบกຍาซ ละหຌองบรรจุกຍาซ ส้าหรับกຍาซปຂตรลียม
หลวตามกฎหมายวาดຌวยการควบคุมนๅ้ามันชืๅอพลิง ตเมหมายความรวมถึงสถานีบริการ รຌานจ้าหนายกຍาซ
สถานทีไ฿ชຌกຍาซ ละสถานทีไจา้หนายอาหารทีไ฿ชຌกຍาซ 

 4)  ลีๅยงมຌา ค กระบือ สุกร พะ กะ หาน ปຓด เก งู จระขຌ หรือสัตว์ปຆาตาม
กฎหมายวาดຌวยการสงวนละคุຌมครองสัตว์ปຆาพืไอการคຌา 

๑)  จัดสรรทีไดินพืไอประกอบอุตสาหกรรม 
๒)  เซลกใบผลติผลทางการกษตร 
๓)  ก้าจัดมลูฝอย วຌนตปຓนการด้านินการตามหลักกณฑ์ละวิธีการทีไกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมก้าหนด ดยเดຌรับความหในชอบจากองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
 ทีไดินประภทอุตสาหกรรมละคลังสินคຌา ฿หຌ฿ชຌประยชน์ทีไดินพืไออุตสาหกรรมหรือ

กีไยวขຌองกับอุตสาหกรรม คลังสินคຌา สถาบันราชการ การสาธารณูปภคละสาธารณูปการ ส้าหรับการ฿ชຌ
ประยชน์ทีไดินพืไอกิจการอืไน ฿หຌมีทีไวางเมนຌอยกวารຌอยละยีไสิบของปลงทีไดินทีไยืไนขออนุญาตทีไดินประภทนีๅ 
หຌาม฿ชຌประยชน์ทีไดินพืไอกิจการตามทีไก้าหนด ดังตอเปนีๅ 

 ํ) จัดสรรทีไดินพืไอประกอบพาณิชยกรรม 
 ๎) จัดสรรทีไดินพืไอการอยูอาศัย 
 ๏) การประกอบพาณิชยกรรมประภทอาคารขนาด฿หญ 
 ๐) สถานสงคราะห์หรือรับลีๅยงดใก 
 ๑) สถานสงคราะห์หรือรับลีๅยงคนชรา 
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 ทีไดินประภทชนบทละกษตรกรรม ฿หຌ฿ชຌประยชน์ทีไดินพืไอกษตรกรรมหรือ
กีไยวขຌองกับกษตรกรรม การอยูอาศัย สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ  การสาธารณูปภค
ละสาธารณูปการ ส้าหรับการ฿ชຌประยชน์ทีไดินพืไอกิจการอืไน ฿หຌมีทีไวางเมนຌอยกวารຌอยละยีไสิบของปลงทีไดินทีไ
ยืไนขออนุญาตทีไดินประภทนีๅ หຌาม฿ชຌประยชน์ทีไดินพืไอกิจการตามทีไก้าหนด ดังตอเปนีๅ 
     1)  รงงานทุกจ้าพวกตามกฎหมายวาดຌวยรงงาน วຌนตรงงานตามประภท ชนิดละ
จ้าพวกทีไก้าหนด฿หຌด้านินการเดຌตามบัญชีทຌายกฎกระทรวงนีๅ ละรงงานบ้าบัดนๅ้าสียรวมของชุมชน  หนຌา ๐  
ลม ํ๎๕ ตอนทีไ ํํ๎ ก ราชกิจจานุบกษา ๏์ พฤศจิกายน ๎๑๑๑ 

      2)  คลังนๅ้ามันชืๅอพลิงละสถานทีไทีไ฿ชຌ฿นการกใบรักษานๅ้ามันชืๅอพลิง ทีไเม฿ชกຍาซ
ปຂตรลียมหลวละกຍาซธรรมชาติ พืไอจ้าหนายทีไตຌองขออนุญาตตามกฎหมายวาดຌวยการควบคุมนๅ้ามันชืๅอพลิง 
วຌนตปຓนสถานีบริการนๅ้ามันชืๅอพลิง 

3)  สถานทีไบรรจุกຍาซ สถานทีไกใบกຍาซ ละหຌองบรรจุกຍาซ ส้าหรับกຍาซปຂตรลียม
หลวตามกฎหมายวาดຌวยการควบคุมนๅ้ามันชืๅอพลิง ตเมหมายความรวมถึงสถานีบริการ รຌานจ้าหนายกຍาซสถานทีไ฿ชຌ
กຍาซ ละสถานทีไจ้าหนายอาหารทีไ฿ชຌกຍาซ 

 ๐)  จัดสรรทีไดินพืไอประกอบอุตสาหกรรม 
 ๑)  จัดสรรทีไดินพืไอประกอบพาณิชยกรรม 
 ๒)  จัดสรรทีไดินพืไอการอยูอาศัย 
 ๓)  การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประภทอาคารขนาด฿หญ 

 ทีไดินประภทอนุรักษ์ชนบทละกษตรกรรม  ฿หຌ฿ชຌประยชน์ทีไดินพืไอกษตรกรรม
หรือกีไยวขຌองกับกษตรกรรม สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปภคละ
สาธารณูปการ ละการอนุรักษ์ละรักษาสภาพวดลຌอม ส้าหรับการ฿ชຌประยชน์ทีไดินพืไอกิจการอืไน฿หຌมีทีไวางเม
นຌอยกวารຌอยละยีไสิบของปลงทีไดินทีไยืไนขออนุญาตทีไดินประภทนีๅ หຌาม฿ชຌประยชน์ทีไดินพืไอกิจการตามทีไ
ก้าหนด ดังตอเปนีๅ 
     1) รงงานทุกจ้าพวกตามกฎหมายวาดຌวยรงงาน วຌนตรงงานตามประภทชนิด
ละจา้พวกทีไก้าหนด฿หຌด้านินการเดຌตามบัญชีทຌายกฎกระทรวงนีๅ ละรงงานบ้าบัดนๅ้าสียรวมของชุมชน 
    2) คลังนๅ้ามนัชืๅอพลิงละสถานทีไทีไ฿ชຌ฿นการกใบรักษานๅ้ามันชืๅอพลิง ทีไเม฿ชกຍาซ
ปຂตรลียมหลวละกຍาซธรรมชาติ พืไอจ้าหนายทีไตຌองขออนุญาตตามกฎหมายวาดຌวยการควบคุมนๅ้ามันชืๅอพลิง
วຌนตปຓนสถานีบริการนๅ้ามันชืๅอพลิง 

    ๏) สถานทีไบรรจุกຍาซ สถานทีไกใบกຍาซ ละหຌองบรรจุกຍาซ ส้าหรับกຍาซปຂตรลียม
หลวตามกฎหมายวาดຌวยการควบคุมนๅ้ามันชืๅอพลิง ตเมหมายความรวมถึงสถานีบริการ รຌานจ้าหนายกຍาซสถานทีไ฿ชຌกຍาซ 
ละสถานทีไจา้หนายอาหารทีไ฿ชຌกຍาซ 

  ๐) รงรมตามกฎหมายวาดຌวยรงรม 
  ๑) จัดสรรทีไดินพืไอประกอบอุตสาหกรรม 
  ๒) จัดสรรทีไดินพืไอประกอบพาณิชยกรรม 
  ๓) จัดสรรทีไดินพืไอการอยูอาศัย 
  ๔) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประภทอาคารขนาด฿หญ 
  ๕) สวนสนุก 
  ํ์) สนามกอล์ฟ 
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  ํํ) ก้าจัดมูลฝอย วຌนตปຓนการด้านินการตามหลักกณฑ์ละวิธีการทีไกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมก้าหนด ดยเดຌรับความหในชอบจากองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

  ํ๎) ซืๅอขายหรือกใบศษวัสดุหนຌา ๑  ลม ํ๎๕ ตอนทีไ ํํ๎ ก ราชกิจจานุบกษา 
๏์ พฤศจิกายน ๎๑๑๑ 

 ทีไดนิประภทปฏิรปูทีไดนิพืไอกษตรกรรม  ฿หຌ฿ชຌประยชน์ทีไดินพืไอการปฏิรูปทีไดิน
พืไอกษตรกรรมตามกฎหมายวาดຌวยการปฏิรูปทีไดินพืไอกษตรกรรม การสาธารณูปภคละสาธารณูปการหรือ
สาธารณประยชน์ทานัๅน 

 ทีไดนิประภททีไลงพืไอนนัทนาการละการรักษาคณุภาพสิไงวดลຌอมฉพาะทีไดนิ
ซึไงปน็ของรัฐ ฿หຌ฿ชຌประยชน์ทีไดินพืไอนันทนาการหรือกีไยวขຌองกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอม
หรือสาธารณประยชน์ทานัๅนทีไดินประภทนีๅซึไงอกชนปຓนจຌาของหรือผูຌครอบครองดยชอบดຌวยกฎหมาย ฿หຌ฿ชຌ
ประยชน์ทีไดิน  พืไอนันทนาการหรือกีไยวขຌองกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอม กษตรกรรมหรือ
กีไยวขຌองกับกษตรกรรม  การอยูอาศัยซึไงมิ฿ชการจัดสรรทีไดินทีไมีความสูงของอาคาร฿นทีไดินเมกิน  ๒ มตร  ดยวัด
จากระดับพืๅนดินทีไกอสรຌางถึงพืๅนดาดฟງา ส้าหรับอาคารทรงจัไวหรือปัຕนหยา ฿หຌวัดจากระดับพืๅนดินทีไกอสรຌางถึงยอดผนัง
ของชัๅนสูงสุด การสาธารณูปภคละสาธารณูปการทานัๅน 
   ทีไดินประภทอนุรักษ์ปຆาเมຌ  ฿หຌ฿ชຌประยชน์ทีไดินพืไอการสงวนละคุຌมครองดูลรักษาหรือ
บ้ารุงปຆาเมຌ สัตว์ปຆา ตຌนนๅ้าล้าธาร ละทรัพยากรธรรมชาติอืไน โ ตามมติคณะรัฐมนตรีละกฎหมายทีไกีไยวกับการปຆาเมຌ  
การสงวนละคุຌมครองสัตว์ปຆา ละการสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติทานัๅน  ทีไดินประภทนีๅ   
ซึไงอกชนปຓนจຌาของหรือผูຌครอบครองดยชอบดຌวยกฎหมาย ฿หຌ฿ชຌประยชน์ทีไดิน  พืไอกษตรกรรมหรือ
กีไยวขຌองกับกษตรกรรม หรือการอยูอาศัยประภทบຌานดีไยวทีไมิ฿ชการจัดสรรทีไดิน  ดยมีความสูงของอาคาร฿น
ทีไดินเมกิน  ๒ มตร ดยวัดจากระดับพืๅนดินทีไกอสรຌางถึงพืๅนดาดฟງา  ส้าหรับอาคารทรงจัไวหรือปัຕนหยา ฿หຌวัด
จากระดับพืๅนดิน  ทีไกอสรຌางถึงยอดผนังของชัๅนสูงสุด ละขนาดพืๅนทีไอาคารเมกิน ํ,๒์์ ตารางมตร ทานัๅน 

  ทีไดินประภททีไลงพืไอการรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอม ฿หຌ฿ชຌประยชน์ทีไดินพืไอการ
รักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมหรือกีไยวขຌองกับการรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอม ละการประมง หรือสาธารณประยชน์
ทานัๅน 

  ฿หຌรงงานทีไเดຌรับอนุญาต฿หຌประกอบกิจการอยูกอนวันทีไกฎกระทรวงนีๅมีผล฿ชຌบังคับ
ละยังประกอบกิจการอยู ขยายพืๅนทีไรงงานเดຌฉพาะ฿นทีไดินปลงดียวกันหรือติดตอปຓนปลงดียวกันกับ
ปลงทีไดิน ทีไปຓนทีไตัๅงของรงงานดิม ซึไงจຌาของรงงานดิมปຓนผูຌถือกรรมสิทธ่ิหรือมีสิทธิครอบครองอยูกอนวันทีไ
กฎกระทรวงนีๅมีผล฿ชຌบังคับ หรือปຓนพืๅนทีไ฿นทีไดินทีไคยปຓนกรรมสิทธ่ิหรือสิทธิครอบครองของจຌาของรงงานดิม
อยูกอนวันทีไกฎกระทรวงนีๅมีผล฿ชຌบังคับ ทัๅงนีๅ เมกินหนึไงทาของพืๅนทีไรงงานทีไ฿ชຌ฿นการผลิตดิม฿หຌผูຌมีอ้านาจ
อ้านาจหนຌาทีไ  ฿นการควบคุมการกอสรຌางอาคารหรือการประกอบกิจการ฿นขตผังมืองรวมปฏิบัติการ฿หຌปຓนเป
ตามกฎกระทรวงนีๅ 
 3.1.12  การพฒันาตามนยบายของผูຌบริหารทຌองถิไน 
 

  1)  นยบายดຌานการบรกิารประชาชน 
 1.1)  นຌนหนักรืไองการบริการประชาชน ดຌานความถูกตຌอง รวดรใว ปຓนธรรมละประชาชน

พึงพอ฿จ ดยการปรับระยะวลาการปฏิบัติงาน฿หຌสัๅนลงพืไอบริการประชาชน฿หຌรใวกวาปกติ฿หຌปຓนเปตาม
นยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดเทย 
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  1.2)  ปรับขยายวลาการ฿หຌบริการกประชาชน฿นชวงพักทีไยงละวันสาร์ตใมวัน ดยจัดวร
บริการพืไอความสะดวกกประชาชนทีไเมสามารถรับบริการ฿นวันละวลาราชการ 
  1.3)  ฿หຌบริการศูนย์ขຌอมูลขาวสารของทางราชการพืไอบริการประชาชนทีไประสงค์จะขอ
ทราบขຌอมูลขาวสารของทางราชการทีไสามารถปຂดผยเดຌ ตามพระราชบัญญัติขຌอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 
  1.4)  ฿หຌบริการดຌานการประชาสัมพันธ์ ผยพรขຌอมูลขาวสารขององค์การบริหารสวนต้าบล
บิกเพร ละหนวยงานอืไน฿หຌประชาชนเดຌรับทราบ฿นรูปบบของผนพับอกสาร ทางหอกระจายขาวของ
องค์การบริหารสวนต้าบลบิกเพร ละการปຂดประกาศประชาสัมพันธ์ขาวสารตางโ 
  1.5)  ปຂดบริการ฿หຌประชาชนขຌามา฿ชຌบริการ Internet ต้าบล ตามครงการ Internet ต้าบล
ทีไจดัท้าขึๅน 
  2)  นยบายดຌานการพฒันาละการสงสริมคณุภาพชีวิตของประชาชน 

  2.1)  สงสริมสนับสุนนประชาคมหมูบຌาน ฿นขตองค์การบริหารสวนต้าบลบิกเพร ฿หຌ
มีการรวมกลุมของประชาชน฿หຌมีความคิดริริไมพัฒนาองค์กรความรูຌของตนอง฿นรูปของการบริหาร
บบมีสวนรวม 
  2.2)  สงสริมละพัฒนาศักยภาพองค์กรภาคประชาชนทีไองค์การบริหารสวนต้าบลบิกเพร จัดตัๅง
ขึๅน฿หຌขຌมขใง สามารถด้านินกิจกรรมดຌานการพัฒนาประชาคมตลอดจนประสานความรวมมือกับสวนราชการละ
องค์กรภาคอกชนเดຌอยางมีประสิทธิภาพ ชน การฝຄกอบรม การทัศนะศึกษาดูงานฯ 
  2 .3 )  สง สริมละพัฒนาอาชีพ  สง สริมการผลิตละพัฒนาคุณภาพสินคຌา฿หຌเดຌ
มาตรฐาน พืไอพิไมมูลคาของสินคຌาละรายเดຌกประชาชน 
  2.4)  สงสริมละด้านินการดຌานสังคมสงคราะห์ พืไอพัฒนาคุณภาพชีวิต ดใก สตรี คนชราละ
ผูຌดຌอยอกาส ดยจัดสวัสดิการ฿หຌกับประชาชน ชน บีๅยยังชีพผูຌสูงอายุ บีๅยยังชีพคนพิการ ฯลฯ 
  2.5)  สงสริมละสนับสนุนการรวมกลุมออกก้าลังกาย พืไอชืไอมความสามัคคีละพืไอสุขภาพ
อนามัยของประชาชน฿หຌหางเกลยาสพติด 

  3)  นยบายดຌานการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาละนันทนาการ  
  3.1)  การพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย สงสริมละสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
พืไอตรียมความพรຌอมกอนขຌารับการศึกษาขัๅนพืๅนฐานดยการปรับปรุงพัฒนาดใกลใก฿นขตองค์การบริหารสวน
ต้าบลบิกเพร ฿หຌเดຌมาตรฐาน 
  3.2)  การพัฒนาละสงสริมกีฬาละนันทนาการ สนับสนุน฿หຌมีสถานทีไออกก้าลังกาย
ละลนกีฬา สถานทีไพักผอนหยอน฿จ฿หຌกับประชาชน฿นขตองค์การบริหารสวนต้าบลบิกเพร ละมอบ
อุปกรณ์กีฬา฿หຌกับชุมชน฿นขตองค์การบริหารสวนต้าบลบิกเพร 
  3.3) สนับสนุนงบประมาณปຓนคา฿ชຌจาย฿นการด้านินการ฿หຌกับรงรียน฿นขตพืๅนทีไ ตาม
นยบายผนพัฒนาการศึกษาหงชาติ ดย฿หຌอิสระ฿นการบริหารงบประมาณละทรัพยากรบุคลากรทาง
การศึกษา 
  3.4)  สงสริมสนับสนุน฿หຌบุคคล ชน องค์กรอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา ละ
สถาบันทางสังคมอืไนโ ขຌามามีสวนรวม฿นการจัดการศึกษาของทຌองถิไน฿นอนาคต฿นรูปบบของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
  3.5)  จัดตัๅงละสนับสนุน฿หຌมีศูนย์ยาวชน ลานกีฬา สถานทีไพักผอนหยอน฿จ ฿หຌพียงพอ
กับความตຌองการของประชาชน 
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  3.6)  สนับสนุน฿หຌประชาชนทีไพຌนวัยรียนเดຌรับการศึกษาอยางตอนืไองบบการรียนรูຌตลอด
ชีวิต ซึไงสอดคลຌองกับความตຌองการของประชาชน 
  3.7)  จัด฿หຌม ีการรณรงค์ละผยพรความรู ຌ พื ไอสรຌางจิตส้านึก฿หຌด ใก ยาวชนละ
ประชาชนรักการลนกีฬา การออกก้าลังกาย ละการนันทนาการอยางตอนืไอง 
  4)  นยบายดຌานการพัฒนาระบบครงสรຌางพืๅนฐาน 
    4.1)  ปรับปรุงถนน สะพาน ภาย฿นขตองค์การบริหารสวนต้าบลบิกเพร  ฿หຌมีสภาพดีละเดຌ
มาตรฐาน 

 4.2)  ปรับปรุงทอระบายนๅ้า ละระบบนๅ้า฿หຌปຓนเปอยางมีประสิทธิภาพพืไอกຌเขปัญหานๅ้าขัง 
 4.3) ปรับปรุงระบบละขยายขตเฟฟງาสาธารณะ฿นขตองค์การบริหารสวนต้าบลบิกเพร 

        4.4)  ปรับปรุงระบบประปาหมูบຌาน การขยายประปา฿หຌประชาชนมีนๅ้าส้าหรับอุปภคบริภค
พียงพอ 
  5)  นยบายดຌานการปງองกันละการรกัษาความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน 
  5.1)  ดຌานการปງองกันอัคคีภัยละสาธารณภัย จะด้านินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ครืไองมือ 
ครืไอง฿ชຌตาง โ ฿หຌทันสมัย พรຌอม฿ชຌงานปງองกันภัยเดຌตลอดวลา 
  5.2)  พัฒนาความรูຌความสามารถ฿หຌกับพนักงานดຌวยการอบรม฿หຌความรูຌละฝຄกการปฏิบัติ
พืไอตรียมความพรຌอม฿นงานปງองกันภัยเดຌอยางรวดรใว 
  5.3)  รวมกับอ้าภอจอมบึง ด้านินการฝຄกอบรมอาสาสมัครปງองกันภัยฝຆายพลรือน 
  5.4)  จดัท้าผนปງองกันละบรรทาสาธารณภัย พืไอตรียมความพรຌอมอยูสมอ 
  6)  นยบายดຌานสาธารณสขุ 
  6.1)  สงสริม฿หຌประชาชน฿นขตองค์การบริหารสวนต้าบลบิกเพร มีคุณภาพชีวิตที ไดี
สามารถขຌารับการบริการสาธารณสุขขัๅนพืๅนฐานของรัฐเดຌอยางทัไวถึง 
  6.2)  สนับสนุนการก้าจัดขยะ฿หຌถูกสุขลักษณะละจัด฿หຌมีภาชนะรองรับขยะ฿นต้าบล 
  6.3)  การควบคุมละปງองกันรคติดตอตางโ รวมทัๅงรคทีไกิด฿นสัตว์ลีๅยง 
  6.4)  สงสริมละปรับปรุงดຌานการสุขาภิบาลอาหาร ส้าหรับผูຌประกอบการทุกระดับ฿นขต
องค์การบริหารสวนต้าบลบิกเพร ฿หຌปຓนเปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข พืไอประยชน์ของผูຌบริภค
฿นทຌองถิไน 
  7)  นยบายดຌานสิไงวดลຌอม 

 7.1)  ปรับปรุงละกวดขัน฿นรืไองการรักษาความสะอาด ละความปຓนระบียบรียบรຌอยของ
บຌานมือง฿หຌดียิไงขึๅนตามหลักครงการบຌานมืองนาอยู ชุมชนนามอง 

 7 .2 ) ปรับป รุ งการ จัด กใ บ ละระบบก้ า จัดขยะมู ลฝอย฿หຌ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ ยิไ งขึๅ น 
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ละการจัดการกຌเขปัญหาสิไงวดลຌอม 

 7 .3 ) ส งสริมการสรຌ างจิตส้ า นึ กละความตระห นักกป ระชาชน ฿นการอ นุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ละการจัดการกຌเขปัญหาสิไงวดลຌอม 
  8)  นยบายดຌานการมือง การบรหิาร ละการพฒันาบคุลากรของทຌองถิไน 
  8.1)  สงสริมละปลูกฝังอุดมการณ์฿หຌกประชาชน฿นทຌองถิไน฿หຌมีความรูຌความขຌา฿จระบบการ
ปกครองระบอบประชาธิปเตย อันมีพระมหากษัตริย์ปຓนประมุข 
  8.2)  สงสริมการมีสวนรวมของประชาชน฿นการบริหารงานทຌองถิไน฿หຌมากทีไสุด฿นรูปบบการ
รับรูຌขาวสาร การสดงความคิดหใน หรือรวมท้างานกับองค์การบริหารสวนต้าบล฿นกิจกรรมตางโ ฯลฯ อันจะกิด
ความขຌา฿จละสรຌางจิตส้านึก฿หຌประชาชนคิดวาองค์การบริหารสวนต้าบลบิกเพร ปຓนองค์กรของตนอง 
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  8.3)  ประชาสัมพันธ์ละปลูกฝัง฿หຌประชาชน฿นขตองค์การบริหารสวนต้าบลบิกเพร มีความรูຌ
ความขຌา฿จละรักษาสิทธิละหนຌาทีไของตนอง ละปฏิบัติตน฿หຌถูกตຌองตามความคาดหวังของราชการ ดยการ
จดัท้าอกสารประชาสัมพันธ์ทุกรูปบบ฿หຌมากทีไสุด 
  8.4 )  ปรับปรุงการบริหารงานขององคก์ารบริหารสวนต้าบลบิกเพร  ดยการน้าหลกัธรรมาภิบาลละ
ทคนลยีสมัย฿หมมา฿ชຌ฿นการบริการงานทุกรูปบบทุกหนวยงานพืไออ้านวยความสะดวกกประชาชนเดຌอยางรวดรใว มี
ประสิทธิภาพละสนองตอบความตຌองการของประชาชน 
  8.5)  ปรับปรุงละพัฒนาการจัดกใบรายเดຌ ขององค์การบริหารสวนต้าบลบิกเพร ฿หຌมี
ประสิทธิภาพละสามารถจัดกใบภาษี฿หຌทัไวถึง ถูกตຌอง รัดกุมละปຓนธรรมมากทีไสุด฿นรูปบบการปรับปรุงหลง
รายเดຌ วิธีการหารายเดຌ หรอืวิธีการจัดกใบรายเดຌดย฿ชຌผนทีไภาษีละทะบียนทรัพย์สินปຓนหลัก 
  8.6)  ปรับปรุงละพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารสวนต้าบลบิกเพร ฿หຌมีความรูຌ
ความสามารถดยฉพาะดຌานวิยากรละทคนิค฿หมโ พืไอ฿หຌสามารถน้าความรูຌมาปฏิบัติงาน฿นหนຌาทีไความ
รับผิดชอบเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 
  8.7)  ปรับปรุงละพัฒนาครืไองมือครืไอง฿ชຌละสถานทีไปฏิบัติงานดยการจัดซืๅอจัดหากอสรຌาง฿หຌ
พียงพอ ทันสมัย หมาะสม พืไอ฿หຌการปฏิบัติงานขององค์การบริหารสวนต้าบลบิกเพร มีประสิทธิภาพ ละ
ประสิทธิผลมากทีไสุด ตามก้าลังความสามารถดຌานงบประมารขององค์การบริหารสวนต้าบลบิกเพรดຌวย 
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 3.2  ปจัจัยละสถานการณก์ารปลีไยนปลงทีไมีผลตอการพฒันา 
 

3.2.2 ผลการวิคราะหป์ญัหาละความตຌองการของประชาชน฿นทຌองถิไนตามประดในการพฒันาทຌองถิไน 
 

ดຌานของปญัหา ขอบขายละปริมาณของปญัหา พืๅนทีไปງาหมาย/กลุมปງาหมาย การคาดการณ์นวนຌม฿นอนาคต 
1. ปญัหาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน
สาธารณูปภคละสาธารณปูการ 

1) ตา้บลบิกเพรปຓนพืๅนทีไทีไมีบริวณกวຌาง  ถนน
สวน฿หญเมเดຌมาตรฐาน  ผิวจราจรช้ารดุ  
บางสวนปຓนถนนลูกรังละถนนดิน 

1) ถนน฿นขตองค์การบริหารสวนต้าบล ซึไง
ปຓนถนนทีไองค์การบริหารสวนต้าบลรับผิดชอบ
ละเดຌรับถานอนภารกิจจากหนวยงานอืไน 

1) ถนนเดຌมาตรฐาน  ดยฉพาะสายหลักทีไปຓนถนน
ชืไอมระหวางหมูบຌาน 

 2) ขาดคลนหลงนๅ้าพืไอการอุปภค  บริภค  
ละหลงนๅ้าพืไอการกษตร 

2) ล้าหຌวยสาธารณะ  หลงนๅ้าสาธารณะ 2) นๅ้ามีพียงพอตอการอุปภค  บริภคละการ
กษตรกรรม  พรຌอมทัๅงจัดหาหลงนๅ้าอืไน 

 3) การขยายขตเฟฟງาละการติดตัๅงเฟฟງา
สาธารณะยังเมครอบคลุมทกุพืๅนทีไ฿นต้าบล 

3) ขยายขตเฟฟງาทกุครัวรือน ละเฟฟງา
สาธารณะทกุหมูบຌาน 

3) ประชาชนมเีฟฟງา฿ชຌทุกครวัรือน ละเฟฟງาสอง
สวางมีทกุบริวณยกละจุดสีไยงตางโ 

 4) ทรศัพท์สาธารณะเมพยีงพอตอความ
ตຌองการของประชาชน 

4) ทรศัพท์สาธารณะ฿นหมูบຌาน 4) ตูຌทรศัพท์สาธารณะพืไอบรกิารประชาชนมีทุก
หมูบຌาน 

2.  ปญัหาดຌานศรษฐกจิพอพียง
(การพฒันาคนละสังคม 

1) ประชาชนมรีายเดຌเมพียงพอกับคาครองชีพ 1) ประชาชนผูຌมีรายเดຌนຌอย 1) ประชาชนมกีารรวมกลุมอาชีพ  กอ฿หຌกิดรายเดຌ
ละลดรายจายภาย฿นครัวรือน 

งานสงสริมคณุภาพชีวติ) 2) กลุมอาชีพ฿นพืๅนทีไต้าบลเมมีการรวมกลุมกนั
อยางปຓนรูปธรรม 

2) กลุมอาชีพภาย฿นต้าบลบิกเพร 2) การรวมกลุมอาชีพสามารถสรຌางอาชีพทีไมีความ
ขຌมขใง  สงผลตอศรษฐกจิดยรวม฿นชุมชน 

 3) มีการพรระบาดของรคเขຌลือดออก฿นพืๅนทีไ
ต้าบลบิกเพรบอยครัๅง 

3) ประชาชน฿นพืๅนทีไทกุหมูบຌานทกุครวัรอืน 3) การพรระบาดของรคเขຌลือดออกลดลง 

 4) การพรระบาดของยาสพติด 4) ประชาชน฿นพืๅนทีไทกุหมูบຌานทกุครวัรอืน 4) ยาสพติดลดลง 
 5) ผูຌปຆวยอดส์เมกลຌาสดงตนท้า฿หຌการจัดการ

สงคราะห์ผูຌปຆวยอดส์เมทัไวถงึละครอบคลุม 
5) ผูຌปຆวยอดส์ 5) การพิไมขึๅนของผูຌปຆวยอดส์มีอัตราทีไลดลง 
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ดຌานของปญัหา ขอบขายละปริมาณของปญัหา พืๅนทีไปງาหมาย/กลุมปງาหมาย การคาดการณ์นวนຌม฿นอนาคต 
3. ปญัหาดຌานการจัดระบียบ
ชุมชน/สงัคมละการรักษาความ 

1) ประชาชนเม฿หຌความส้าคัญกับการมีสวนรวม
฿นทຌองถิไน 

1) ประชาชน฿นพืๅนทีไทกุหมูบຌานทกุครวัรอืน 1) ประชาชนขຌามามีสวนรวม฿นดຌานตางโ  ชน  
การมีสวนรวมดຌานการประชุมประชาคม 

สงบรียบรຌอย 2) ตา้บลบิกเพรปຓนพืๅนทีไทีไประสบปัญหาภัย
สาธารณะทกุป ชน ภัยลຌง วาตภัย 

2) ประชาชน฿นพืๅนทีไทกุหมูบຌานทุกครวัรอืน 2) ภัยธรรมชาติเดຌรับการปງองกันละกຌเขปญัหา
อยางรงดวน 

4. ปญัหาดຌานการวางผน การ
สงสริมการลงทุน พาณชิยกรรม 
ละการทองทีไยว 

1) สถานทีไทองทีไยว฿นต้าบลเมเดຌรับการ
ปรับปรงุ สงสรมิ ละพัฒนา 

1) สถานทีไทองทีไยว฿นต้าบล 1) สถานทีไทองทีไยว฿นต้าบลมีการปรับปรงุ สงสริม 
ละพัฒนา 

5. ปญัหาดຌานการบริหารจดัการ
ละการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม 

1) ประชาชนบกุรกุทีไสาธารณประยชน์  พืไอท้า
การกษตร 

1) ประชาชน฿นพืๅนทีไทกุหมูบຌานทกุครวัรอืน 1) ประชาชน฿นพืๅนทีไเดຌตระหนักละ หวงหน฿น
สมบัติของสวนรวม 

6. ปญัหาดຌานศลิปะ ศาสนา 
วฒันธรรม จารีตประพณี ละภูมิ
ปญัญาทຌองถิไน 

1) ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประพณี ลภูมิ
ปญัญาทຌองถิไนเมเดຌรับการถายทอด 

1) ประชาชน฿นพืๅนทีไทกุหมูบຌานทกุครวัรอืน 1) ศิลปะ วฒันธรรม จารีตประพณี ละภูมิปญัญา
ทຌองถิไนเดຌรับการถายทอดละอนุรกัษ ์

7. ปญัหาดຌานการบริหาร
บຌานมืองทีได ีพิไมประสทิธภิาพ 

1) บุคลากรของ อบต.บิกเพร ขาดการพัฒนา
ความรูຌ 

1) บคุลากรของ อบต.บิกเพร 1) บคุลากรเดຌรบัการศึกษาอบรมพืไอพิไมพนูความรูຌ
ความสามารถ 

การมือง การบริหาร การพฒันา
บคุลากร ละกระบวนการ 

2) อบต.บิกเพรจัดกใบรายเดຌ เดຌนຌอย 2) ประชาชนผูຌมีรายเดຌ 2) การจัดกใบภาษีมีชองทางพิไมขึๅน ชน จดักใบ
นอกสถานทีไ 

ประชาคม 3) ครืไองมือครืไอง฿ชຌทีไทนัสมัย฿นการปฏิบัตงิาน
เมพียงพอ 

3) บุคลากรของ อบต.บิกเพร 3) ครืไองมือครืไอง฿ชຌ฿นการปฏิบัตงิานมีพียงพอ 
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 3.2.2 ผลการวิคราะห์ผังมืองรวมหรือผังมืองฉพาะพืไอกําหนดนวทางการพัฒนาทางกายภาพ฿นมิติ
พืๅนทีไ 
  ผังมืองรวม ปຓนผังกายภาพ฿นระดับมือง/ชุมชน ดย฿นการวางผังจะตຌองอาศัยขຌอมูลทุกดຌานทัๅงทางดຌาน
กายภาพ ศรษฐกิจ สังคม ประชากรละนยบาย นวนຌมการพัฒนาของพืๅนทีไมาปຓนองค์ประกอบ฿นการวางผัง พืไอ
ก้าหนดนวทางพัฒนากายภาพของพืๅนทีไ ดยการด้านินการจัดท้ามาตรการทางกายภาพตางโ ขึๅนมา ฿นการควบคุม
ทิศทางการพัฒนาทางกายภาพของมือง฿หຌสอดคลຌองกับนยบายหลักของประทศ รัฐเดຌมีนยบาย฿นการพัฒนามือง 
ดยก้าหนดเวຌ฿นผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ปຓนการก้าหนดกรอบการพัฒนา฿นดຌานตางโ เวຌอยางกวຌางโ 
ทัๅงนีๅ฿นผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับ 11 ซึไง฿ชຌอยู฿นปัจจุบันมุงสงสริมการกຌาวสูสังคมละศรษฐกิจสี
ขียวทีไมีบบผนการผลิตละบริภคอยางยัไงยืน ละการพัฒนามืองทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม นຌนการวางผังมืองทีไ
ผสมผสานวัฒนธรรม สังคมละระบบนิวศขຌาดຌวยกัน ดย 
  - การพัฒนามืองบบกระชับ  (Compact urban design) ทีไมีการ฿ชຌ พืๅนทีไอยางมีประสิทธิภาพ  ฿หຌ
ความส้าคัญกับการพิไมพืๅนทีไสีขียว ละการพิไมประสิทธิภาพการ฿ชຌพลังงาน฿นพืๅนทีไมือง ดยการ฿ชຌทคนลยีการ
ออกบบครงสรຌางพืๅนฐาน ระบบขนสงละอาคารทีไอยูอาศัยทีไประหยัดพลังงาน รวมทัๅงพัฒนาตຌนบบมืองทีไปຓน
มิตรกับสิไงวดลຌอม สงสริมการอนุรักษ์พืๅนทีไสีขียว฿นมืองพืไอการท้ากษตรบางประภท 
  - ก้ากับการ฿ชຌประยชน์ทีไดินตามผังมืองอยางขຌมขຌน ทัๅง฿นขตละนอกขตมือง ก้าหนดมาตรการควบคุม
การขยายตัวของมืองละพืๅนทีไชุมชน ฿นขตชลประทาน พืๅนทีไกษตรกรรรมละขตอนุรักษ์ ก้าหนดละวางผังหลง
สิไงวดลຌอมศิลปกรรม ละหลงมรดกทางวัฒนธรรม รวมทัๅงสงสริมบทบาทของชุมชนละทຌองถิไน฿นการจัดท้า
ผนพัฒนาพืๅนทีไ ละผังมืองทัๅง฿นระดับต้าบล อ้าภอละจังหวัด ฿หຌสอดคลຌองกับบริบทละวิถีชีวิตของคน รวมทัๅง
ศักยภาพของพืๅนทีไ 
  จากผนนยบายการพัฒนามืองขຌางตຌน ปຓนสิไงส้าคัญประการหนึไงทีไน้ามาพิจารณา฿นการด้านินการจัดท้า
ผังมืองรวมจังหวัดนนทบุรี ดยมืไอผังมืองรวมลຌวสรใจจะมีผลบังคับ฿ชຌ฿นรูปบบของกฎกระทรวง ตาม
พระราชบัญญัติการผังมือง พ.ศ. 2518 พืไอปຓนนวทางการพัฒนาการด้ารงรักษามืองละบริวณทีไกีไยวขຌองหรือ
ชนบท฿นดຌานการ฿ชຌประยชน์ทีไ ดิน การคมนาคมขนสง การสาธารณูปภคสาธารณูปการอยางมีระบบละมี
ประสิทธิภาพ การ฿ชຌประยชน์฿นทรัพย์สิน การบริการสาธารณะละสภาพวดลຌอม ซึไงจะน้าเปสูความปຓนมืองนาอยู
อยางยัไงยืน ดยผังมืองรวมจะตຌองมีรายละอียดทีไสดงถึงนยบาย ครงการละผนผัง ก้าหนดยานการ฿ชຌประยชน์
ทีไดินทีไจ้านกปຓนประภทตางโ ผนผังสดงครงการคมนาคมขนสง ปຓนตຌน รวมถึงขຌอก้าหนดหรือมาตรการทีไ
ควบคุม หรือสงสริมทีไมผีลตอกฎหมาย พืไอ฿หຌกิดการพัฒนาพืๅนทีไปຓนเปตามผังมืองรวมทีไจัดท้า ดยระบุถึงกิจกรรม
ทีไอนุญาต เมอนุญาต หรืออนุญาตดยมีงืไอนเขยานการ฿ชຌประยชน์ทีไดินตละประภท พืไอ฿หຌสามารถวางผนละ
ด้านินการทางดຌานสาธารณูปภค สาธารณูปการเดຌอยางหมาะสมกับทิศทางการขยายตัวของมืองละพอพียงตอ
ความตຌองการ฿นตละบริวณ 
  จะหในเดຌวา ผังมืองรวมปຓนการพัฒนาพืๅนทีไบบบูรณาการ ซึไงกิดจากการประสาน วิคราะห์ขຌอมูล฿นดຌาน
ตางโ ของพืๅนทีไ ประกอบกับนยบายละความตຌองการของประชาชน฿นพืๅนทีไผังมืองรวม จึงมีบทบาท฿นการปຓน
พืๅนฐานของการพัฒนามือง หากด้านินเปตามทิศทางทีไก้าหนด จะกิดความคุຌมคาตอการลงทุนพัฒนามืองทีไมี
ประสิทธิภาพ บละสามารถตอบสนองจุดมุงหมาย฿นการพัฒนามืองอยางยัไงยืน ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชากร฿นมือง/ชุมชนเดຌ ดังนัๅนการน้าผังมืองรวมเปสูการปฏิบัติเดຌส้ารใจละสัมฤทธ่ิผลตามจตนารมณ์ของการผัง
มือง ดยสิไงส้าคัญประการหนึไงคือผังมืองรวม ซึไงปรียบสมือนการวางผังพัฒนาทางกายภาพของพืๅนทีไ จะตຌองมี
การบูรณาการขຌากับการพัฒนาดຌานศรษฐกิจละสังคมทีไจัดท้าขึๅน฿นลักษณะของผนพัฒนาทຌองถิไน พืไอ฿หຌกิดการ
พัฒนามือง฿นลักษณะทีไครบถຌวนสมบูรณ์฿นทุกสาขาการพัฒนา ดยผานกระบวนการละวิธีการจัดท้าผนงาน/
ครงการตามนวทางทีไผังมืองรวมก้าหนด พืไอน้าสูการพัฒนาทຌองถิไนทีไปຓนรูปธรรม มีผลปฏิบัติทีไหในผลชัดจน฿นมิติ
ชิงพืๅนทีไ สงผลตอการพัฒนาทຌองถิไนทีไปຓนเป฿นทิศทางดียวกัน ละบูรณาการรวมกัน กอ฿หຌกิดการประสานการ
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พัฒนาระหวางภาครัฐละอกชน ท้า฿หຌการพัฒนามีการ฿ชຌทรัพยากรทีไมีอยูอยางจ้ากัด ฿หຌกิดประยชน์ละคุຌมคา
อยางสูงสุด  
   3.2 การประมินสถานการณ์สภาพวดลຌอมภายนอกทีไกีไยวขຌอง  
    3.2.1) การปลีไยนปลง฿นประทศทีไจะสงผลกระทบตอ อบต. 
      - รฐัธรรมนูญฉบับ฿หมจะสงผลตอองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนอยางเร 
      - นวนຌมการยกฐานะจาก อบต. ปຓนทศบาลทัไวประทศ 
      - นวนຌมการควบรวมองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไมีพืๅนทีไ฿นต้าบลดียวกัน฿หຌมีองค์กรดียว 
      - การพิไมขึๅนหรือลดลงของการจัดสรรงินงบประมาณ฿หຌ  อปท. 
    3.2.2) การปลีไยนปลง฿นระดับภูมิภาคทีไจะสงผลกระทบตอ อบต. 
     AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติ฿นอาซียน 10 ประทศ 
ดยมี เทย พมา ลาว วียดนาม มาลซีย สิงคปร์ อินดนีซีย ฟຂลิปปຂนส์ กัมพูชา บรูเน พืไอทีไจะ฿หຌมีผลประยชน์ทาง
ศรษฐกิจรวมกัน จะมีรูปบบคลຌายโ กลุม Euro Zone นัไนอง จะท้า฿หຌมีผลประยชน์ อ้านาจตอรองตางโ กับคูคຌา
เดຌมากขึๅน ละการน้าขຌา สงออกของชาติ฿นอาซียนกใจะสรี ยกวຌนสินคຌาบางชนิดทีไตละประทศอาจจะขอเวຌเมลด
ภาษีน้าขຌา (รียกวาสินคຌาออนเหว) 
    Asean จะรวมตัวปຓน ประชาคมศรษฐกิจอาซียนละมีผลปຓนรูปธรรม ณ วันทีไ 31 ธันวาคม 
2558 ณ วันนัๅนจะท้า฿หຌภูมิภาคนีๅปลีไยนเปอยางมาก ดย AEC Blueprint (บบพิมพ์ขียว) หรือนวทางทีไจะ฿หຌ 
AEC ปຓนเปคือ 
    1. การปຓนตลาดละฐานการผลิตดียวกัน 
    2. การปຓนภูมิภาคทีไมีขีดความสามารถ฿นการขงขันสูง 
    3. การปຓนภูมิภาคทีไมีการพัฒนาทางศรษฐกิจทีไทาทียมกัน 
    4. การปຓนภูมิภาคทีไมีการบูรณาการขຌากับศรษฐกิจลก 
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