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 ส่วนท่ี 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   
 การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือขับเคลื่อน            
การพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทยก าลังอยู่
ระหว่างการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซ่ึงขณะนี้อยู่ระหว่าง
การด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ                 
โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ความเป็นมา... 
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๑. ความเป็นมา 
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ  มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้
ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่  ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบ                    
การปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ               
๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดท า                   
ร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
 คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ 
รวมถึงได้พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลใน                  
การยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
 ในการด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์
ชาติเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน  ก่อนที่จะน าเสนอ
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการ
บริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้น าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและ
แผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๒. สาระส าคัญ 
     ๒.๑ สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมากระแสการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและ                     
ในหลากหลายมิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงใน               
ด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากล าบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและ                  
การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้าง
เศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพาอุตสาหกรรม
และการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆ  ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้น
ตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์  และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและ
ระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อย
และในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพส าหรับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า  ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม
และบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ  ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เอง
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ภายในประเทศ ต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็น
จุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลก 
และแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคาม
และความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ  ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ  การก่อการร้าย  โรคระบาด  เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ                  
และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวน
รุนแรงขึ้น ซ่ึงล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการด ารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหาร
ราชการแผ่นดินของภาครัฐ 
 นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ท าให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล  ในขณะที่โอกาสทาง
เศรษฐกิจขยายเพ่ิมขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่
สามารถลดลงก็จะยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น 
ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยส าคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่  กระแสโลกาภิวัตน์ที่
เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและ
รวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการ
รวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลก
เคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ  ๑๐ ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี ๒๕๕๑ – 
๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ  เพ่ิมสูงขึ้นและ
กลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยายปริมาณ
เงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่ 
รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลก
เพ่ิมขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่
ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ ากว่าเฉลี่ย
ร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่
ประเทศต่างๆ ขยายก าลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น 
ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้านี้ จะท าให้ขนาดของตลาดในประเทศ
ขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงส าหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่ง
ปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 
 ในด้านความมั่นคงของโลกก็ก าลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของ
สหรัฐฯ เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้น าโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นใน
เอเชียและยุโรปนั้น น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะ
ผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและ  
พหุภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ ส าหรับการเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิด
การเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุน
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ด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการ
พัฒนาและน าเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนส าคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้ง
น้ ามัน  ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนใน
รูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก 
 นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้
เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่าย
งบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการคลังที่ส าคัญ 
ส าหรับภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรง
มากขึ้นนั้น  กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคท่ีเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมาก
ขึ้น ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง  ตามมาด้วยการมี
ข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่  และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากข้ึน 
 ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น  ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีต              
ถึงปัจจุบันท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้                    
ปานกลางมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่                   
ปี ๒๕๕๓  และล่าสุดในปี ๒๕๕๗  รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการ
ผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการ
สามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง  อาทิ กลุ่มยาน
ยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ 
ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน 
อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐                 
เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข                 
บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ       
มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น                    
ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องทางในการ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความ
ร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 
 นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้
ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการ
ที่ดีอันได้แก่ การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น                     
มีการกับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะ
การคลังมีความม่ันคงมากขึ้น และฐานะเงินส ารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย 
กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมากข้ึน มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถ
คุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด 
และสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น 



๓๕ 
 
 
 แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง 
จุดอ่อนส าคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ า
และการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง                   
ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า ต้องอาศัยการเพิ่มปริมาณเป็นแรง
ขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่า
เศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตร
และบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย 
การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ด าเนินการไปแล้วไม่ถูกน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์                    
เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย ส าหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการ
ภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ  การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความต่อเนื่อง
ประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า 
การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมี
ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล้า
และความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก  รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

 ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ ได้แก่ 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่
ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว                 
ย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่าย
ด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจ ากัด                 
ด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความ
เป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์
ในสังคม ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ท าให้เกิดความเป็นธรรมและ
ลดความเหลื่อมล้ า และที่ส าคัญเงื่อนไขจ าเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดี 
 โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว                    
จะส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์                
เข้มข้นขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้
เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศ
ต่างๆ เร่งผลักดันการเพิ่มผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจ ากัด                  
ที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการด าเนินธุรกิจและการด าเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมขึ้น กฎเกณฑ์และ
กฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ  สิทธิมนุษยชน และ
กฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการ
บริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิง
โครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุด          
แก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ  ๔ - ๕ ป ี    
ต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับ



๓๖ 
 
 
ให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอ
เสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

 ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคต                   
การพัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
ภายในประเทศทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิด       
ทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลก                
และรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบ
ด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลง
เหล่านั้น โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว  สามารถรับมือกับความเสี่ยงและ                 
ภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคน             
ในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการด ารงชีวิตการท างาน และการเรียนรู้ ซึ่งจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการด าเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจัดล าดับ
ความส าคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ  ซึ่งการด าเนินการ
ดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศและกรอบการท างานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 

 ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อ             
การพัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้                 
ประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกด้าน  คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง  และประเทศสามารถพัฒนาไปได้
อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของ
ประเทศจะน าไปสู่การก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับ
ร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกก าลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน              
การพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน การด าเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคต
ของประเทศท่ีเป็นภาพเดียวกัน 

 อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบาย                 
พรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ท าให้การด าเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง               
ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ  ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพ่ือเป็นการก าหนดให้ฝ่ายบริหารมี
ความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ  ประเทศไทย
จ าเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็น
ระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่น
ปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้  และสามารถอาศัยโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของ
ประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ  
ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 



๓๗ 
 
 
 การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อม
กับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถ
น าไป สู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและน าพาประเทศไทยให้
หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความ
เหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและ
บริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก สามารถด ารง
รักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุข
อย่างถ้วนหน้ากันสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติก าลังด าเนินการยกร่าง
อยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้ง
นโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่ง
ด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืนในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ
เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน  ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๒.๒ วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์
ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ  อันได้แก่การมีเอกราชอธิปไตยและบูรณภาพแห่ง                       
เขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบการอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรม
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน
และอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท า ให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่ พึงประสงค์นั้น                   

จ าเป็นจะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของ              
ทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว                   
เพ่ือถา่ยทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ  และสร้างความ
เข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน  เอกชน 
ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ” หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน                      
มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็น      
ธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ  ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  



๓๘ 
 
 
(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ          
เท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                    
และ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญของแต่ละ
ยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและ
ช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลก               
ที่มีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมืองขจัด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและ
รักษาดลุยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ

พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความ
มั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการ
พัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการ
บริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้าง
ความเชื่อมั่นการส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจน
การพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค  และเป็นการยกระดับ
ไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาด
และปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



๓๙ 
 
 
และรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ 
สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้า มาเพ่ิมมูลค่า
และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน  พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อม
เมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕ ) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน  ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยใน
องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕ ) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบัน

ครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่ง

กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 



๔๐ 
 
 

๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพ่ือ
เร่งอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมี
ความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ
และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบ

การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่
เหมาะสม 

(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงาน

ต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ 
แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์
ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมี
เอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ 
คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
จะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ  
เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

๒.๕ ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนดเป้าหมาย

และภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอด 
 



๔๑ 
 
 
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และ
มีการก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการน ายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้าน
การจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
อย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมี
ระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดท ายุทธศาสตร์การ
น าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ  สามารถก าหนด
แผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
  เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องสอดคล้องกับ              
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๑                       
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒ อยู่
ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที ่๑๒ เอาไว้แล้ว 
  ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4) ของเทศบาลต าบลชากไทย                    
มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เทศบาลจึงได้น าทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ของเทศบาล  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  

๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทย                 

จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคม
ผู้ สู งอายุ  การเกิ ดภั ยธรรมชาติที่ รุนแรง  ประกอบกับสภาวการณ์ ด้ านต่ างๆ  ทั้ งเศรษฐกิจ  สั งคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน  เช่น ปัญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนา
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  
 (๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 (๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
 (๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ  
 (๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 

 

 



๔๒ 
 
 
๒. สถานะของประเทศ 

๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัดในการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) 
จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ 
มาอยู่ที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท าให้ประเทศไทยได้              
ขยับฐานะข้ึนมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่าน
มาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อย
ละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับที่จะท าให้
ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจาก
การชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากสัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ 
๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัว
ของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี  ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ ากว่าสิงคโปร์และ
มาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการ
แข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมาก
ขึ้น (สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็น
ร้อยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ท าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติ
มาเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของ
บริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้น
สูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพ
การผลิตสูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลั ง
แรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า  ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของ
ปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่าง
ประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ  ๙.๗ ต่อปีในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ 
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาดพลัง 
ในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการ
ผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม
ในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา
และยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการ
พัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม  
ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที ่๑๑ ท าให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 



๔๓ 
 
 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อ                
การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการด าเนินนโยบายและ                  
การบริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึง
สองครั้งในปี ๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท าให้
เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาใน
ระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ านวยต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาว
มากขึ้นโดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ 
๔๒.๒ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ ากัด
ต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจใน
ระยะต่อไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจาก
ต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลาง
ระหว่างประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต  และประเทศที่มีความก้าวหน้าและ
ความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  โดยในปี พ .ศ. ๒๕๕๗ WEF (World 
Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่  ๓๑ จาก ๑๔๔ 
ประเทศ และในปี  พ .ศ .๒๕๕๗  IMD (International Institute for Management Development) ได้จัด
อันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นน า ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศท่ีมีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจ
ประจ าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕  ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับ
การจัดให้อยู่ในอันดับที ่๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศท่ัวโลก  

๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ
ได้รับการยกระดับดีขึ้น จากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และ
เชื่อมโยงให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน  แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มี
รายได้สูงโดยในปี ๒๕๕๗ อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้านเทคโนโลยี
ที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามล าดับในปี ๒๕๕๑ 
และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP 
ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัย
และพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓                      
และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา 
ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ  ๔.๐๓ , ๓.๓๕ , ๒.๗๙ , และ ๒.๒๗ ต่อ GDP                          
ในปี ๒๕๕๕ ตามล าดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการ
ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้าน
การวิจัยและพัฒนามีจ านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วน
ใหญ่จะอยู่ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ  ด้าน ประกอบด้วย
รูปแบบการขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้ าและทางรายได้ตามเป้าหมายและยังขาดการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้ าประปายังกระจุก 



๔๔ 
 
 
ในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุก           
ตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคง
เผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ ากัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อ
ยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้  ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ ากัดต่อการท าธุรกิจใหม่และการ
ประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อ
ความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกิจ
ต่างประเทศ เป็นต้น 

๒.๒ ด้านสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งใน              

เชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจ านวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการ

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

(๒) ก าลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่ม               
เจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาในระยะ
ต่อไป ก าลังแรงงานของไทยมีจ านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี 
๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่าน
มา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และ
ก าลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่น
วาย ซึ่งมีจ านวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับการมี
ครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจ านวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ  ผู้สูงอายุมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นจาก ๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การ
เพ่ิมข้ึนของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพิ่มสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วม
ในก าลังแรงงานเพ่ิมข้ึน แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ 
๗๘.๕ ของรายได้ท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร  

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลง               
มีหลากหลายรูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คนในปี 
๒๕๔๓  เหลือ ๓ คน ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัว
มากที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัว
เสี่ยงต่อการล่มสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม                 
โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง
๗๘.๒ ปี แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม  
คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพ่ิมข้ึน



๔๕ 
 
 
อย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า 
สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่า
ร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ  
พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการกระจาย
รายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความ
ยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้ าด้านรายได้มีแนวโน้มดี
ขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ 
เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุด
แตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของ
รายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจาก
โครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ  ในสังคมไม่
ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕ - ๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(๑) ความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์ท้ังด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุก

ตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการ
ถือครองที่ดินมากที่สุด มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดิน
น้อยที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่าง
เปล่าของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานขณะที่โอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร  ระหว่างเขตเมือง-ชนบท
และระหว่างภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อย
ละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐               
ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบท
ประมาณ ๒.๒ เท่า 

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

(๔) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน  แรงงานอิสระ
เข้าถึงการคุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพ่ิมขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี 
๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ 
อย่างไรก็ตาม แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 

(๕) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย 
เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน นอกจากนี้ 
ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม  ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายใน
กระบวนการยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความ
คุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ  



๔๖ 
 
 
๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมี
หลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้นโดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการ
ได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่
อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็
ตามสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย
ภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย             
ถึง  ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้
ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็น
แก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ ไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบ
ความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และ           
บูรณาการเป็นแผนต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอและแผนพัฒนา
จังหวัดเพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้ และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน 
มีการรวมกลุ่มท้ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ 
แห่ง ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑                  
ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗  

๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม 
ในช่วงระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ  ที่มีความ
รุนแรงมากขึ้น น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม 

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกน าไปใช้ในการพัฒนาจ านวนมากก่อให้เกิดความ

เสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้ความต้องการใช้

ที่ดินเพ่ือการผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากข้ึนตามไปด้วย พ้ืนที่ป่า
ไม้จึงถูกบุกรุกท าลายมากขึ้น โดยพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนที่ทั้งหมด
ของประเทศในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรมท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม 
ทรัพยากรดินและที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการดิน
เกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมี
ข้อจ ากัดในการน าไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครอง
ที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศ
ป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 



๔๗ 
 
 

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้
ประโยชน์อ่ืนๆ จ านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและ
อุตสาหกรรม ท้าให้พ้ืนที่ป่าชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕             
ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘ ท้าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจังโดยไม่
อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตามในระหว่างปี
๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน
ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของประเทศไทยยังคง
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ าเพ่ิมมากข้ึน 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิง
พาณิชย์เพ่ือการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการท าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดย
ในปี ๒๕๕๕ ต้องน าเข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 
๕๔ ของความต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการน าเข้าสูงที่สุดคิด
เป็นร้อยละ ๗๖ของการน าเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพ่ิมขึ้น ร้อย
ละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ
ไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี ๒๕๕๕ 
การเพ่ิมข้ึนของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ  ประเทศไทย
ประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ าหลัก น้ าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนา
แหล่งเก็บกักน้ าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ าตามธรรมชาติ มีแอ่งน้ าบาดาลทั้งหมด                
๒๗ แอ่ง น้ าบาดาลมีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพ
ที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไร
ก็ตามการพัฒนาน้ าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ ากัดในเรื่องของความคุ้มทุน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการ
ด าเนินการส ารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจ านวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ 
ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์
เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ าตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการ

เกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/
วัน ในปี ๒๕๕๗ สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้
ประโยชน์เพียงร้อยละ ๑๘ ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสีย
อันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหา
การก าจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร 
ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดย
ภาคอุตสาหกรรมมีการน าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น  แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกาก
อุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗         
พบสารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุ่นละอองก๊าซ



๔๘ 
 
 
โอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบ
ปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกิน
ค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ ามันเชื้อเพลิง
เมื่อต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลงส่วนหนึ่งเป็น
ผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ ามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบ
ขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศ
ในพ้ืนที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 
พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

 (๓) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง ๑๐ 
ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วน
แหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้าง
จากการเกษตรและการปศุสัตว์ และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่
เพียงพอต่อการบ าบัดน้ าเสียที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน  โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ า
เสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ าบัดน้ าเสียรองรับน้ าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ 
๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลง ปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ตามปริมาณความต้องการใช้
พลังงานที่เพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท าบัญชีก๊าซ
เรือนกระจกของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ 
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพ่ิมเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ 
โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลง
ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด าเนินงานเพ่ิมมากขึ้นใน
ประเทศประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นร้อย
ละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคท่ีมีความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรง
มากขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดิน
ถล่ม สร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท  อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
ภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้ง
เป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัย
ธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล้ าดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการ
ประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่าสังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
อยู่ในระดับปานกลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่ง
แก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่าง



๔๙ 
 
 
เร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาลตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.๒๕๕๒ มีอย่างน้อย 
๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลัก
ความรับผิดชอบ  (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้ง
ระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตน
ทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อ านาจหน้าที่
โดยมิชอบหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ 
กระท าการทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความ
รับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้นสถาบัน
ทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม 
ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่
เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนัก
ธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่าบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมี
คะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทยให้
ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้
ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหาร
ราชการส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอ านาจที่
ส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อ
กฎหมายของประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี  ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
บริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพ่ือให้ข้าราชการน าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการ 
ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  
ทบวง กรม  พ .ศ .๒๕๔๕  มีการก าหนดส่วนราชการไว้ เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัด                         
ส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไข            
การกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.๒๕๔๐ และ พ.ศ.๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ 
นอกจากนั้นมีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการด าเนินงาน
ของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ 
๑๓.๓๑ เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ ๑ จ านวน 
๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ 



๕๐ 
 
 
จ านวน ๗๕ งาน/กิจกรรมจาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน ๙.๘๕๐ คนแบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการ
กระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ที่สถานีอนามัย จ านวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจ า ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตาม
ยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไขเช่น การทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล 
ปัญหาการซื้อเสียง ท าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ 
อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๔๙ และเพ่ิมเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒  และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามล าดับส่งผลให้ อปท. ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
หนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ ากัด 

๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่าง

มาก พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง
รับสินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริต
คอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สู งเป็นแสนล้านบาทอัน
เนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่  มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้นและใน
ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการ
ตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้  ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์
คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ พบว่า
ประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ 
ประเทศทั่วโลกจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ 
๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน พบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วน
ประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 

 

๓ บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
 ๓.๑ บริบทภายใน 
 ๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
 ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔                 
(๓) ราคาน้ ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ 
ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดย
ผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และ
ภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) ก าลังแรงงาน
ลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามล าดับภายใต้สมมุติฐาน
เหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการ
ประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ 
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(ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การ
ขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลาง
อย่างถาวรมากขึ้น เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้น
เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
(๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่
การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมข้ึนของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จ านวนประชากรรวมจะ
เริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง  (๔) 
การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) 
ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะ
การพัฒนาประเทศมีข้อจ ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้น
เฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของ
ประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะ
ท าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและใน
เวทีโลก 
 ๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบก
รับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน 
และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลน
ก าลังแรงงานท าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยใน
ด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทย  อาจเพ่ิมขึ้นช้า ปัญหาการค้า
มนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
ของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม 
นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลข
เบื้องต้น สศช. จะค านวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี 
๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 
 ๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ า 
 ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึงบริการ
ภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ              
ที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการ
พัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่
ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจน
ร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ ายังส่งผลให้
เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและ
สาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยา
เสพติด 
 ๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 
 การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัดของเมืองหลวง
และเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานการ
จัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและ
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แรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาค
เกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของประชากรและ
แรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น  อย่างไรก็ตาม  การผลิตและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่ มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการ
ประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น
นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากข้ึนจะมีส่วนเอื้อหรือท าให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่
เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 
 ๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 
 (๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตรา
ส าคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ 
หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชน หรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะ เพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้อง
ด าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน  กระจาย
อ านาจและจัดภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นรวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึด
หลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการ
คลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
 (๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม                  
อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล  การทุจริต
คอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน  การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจาย
อ านาจ เพ่ือรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา
ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 
 ๓.๒ บริบทภายนอก 
 ๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 
 องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะ
เป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่ว
โลกโดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น  ญี่ปุ่น อเมริกา 
ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า  
สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก 
โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว
มากขึ้นนอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับ
ประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการ
สุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
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 ๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
 การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ               
การผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลาย
มาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยี                
ที่ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of 
Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ 
และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิต       
ที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะท า
ให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 
 ๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
 (๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน มีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขต
เศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทย 
ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใส
และสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 
 (๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามาซึ่งโอกาสที่
ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย  ได้แก่ ๑) การลดข้อจ ากัดใน             
ด้านอุปสงค์ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่
ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓) โอกาสในการ
ใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็น
ศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะต่อไป  
 (๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐานของการค้า
และบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจน
พัฒนาสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากข้ึนโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการ
เปิด               เสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม 
แรงกดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ  ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการ
ผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยัง
ไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากข้ึนและเป็นอุปสรรค
ต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ้าเป็นต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 (๔) ตลาดเงิน ตลาดทุนและเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒ 
เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ  และ
แนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ  และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้
สาธารณะในประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิ กฤติและสร้าง
ผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ  ของโลกไม่
ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  



๕๔ 
 
 
 (๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัว
ของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 
 ๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อ
สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น  อุณหภูมิของ
โลกเพ่ิมข้ึน ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบ
ต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้ าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลงเกิดโรค
ระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่เกิดความเสี่ยงต่อ
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะ
ชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความ
มั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 
 (๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิด
บ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาค
การผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของ
ประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและ
เป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการ
แข่งขันทางการค้า 
 ๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
 ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ.๒๐๑๕ คือ การจัดท าเป้าหมายการพัฒนา             
ที่ ยั่ งยืน ในกรอบสหประชาชาติ  (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕  ปี  โดย
สหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ านวน ๑๗ 
ข้อ และเป้าหมาย (Target) จ านวน ๑๖๙ ข้อซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศใน
อนาคตที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทาง
เพศส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน 
ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน  
เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรม
และส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 
๔ กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
 ๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของ
การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่าน
ประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
 ๔.๒ การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าขึ้นประเทศไทยเป็น



๕๕ 
 
 
ประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาค    
สู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และ
เกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๔.๓ เป้าหมาย 
 ๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
  (๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
 (๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP 
Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพ่ิมข้ึนเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร์ สรอ.) 
และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 
 (๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
 (๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ า
กว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการ
ส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 
 ๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ 
 (๑ ) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  (๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
 (๓) สถาบันทางสังคมมีความเขม้แข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
 ๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 (๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
 (๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
 ๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
 (๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 (๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 (๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
 ๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 (๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
 (๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 (๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
๕ แนวทางการพัฒนา 
 ๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
 ๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้าน            
การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้ง
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สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและ
พัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
 ๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
 สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะ
ความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียนโดย
ยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่าง
สาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิต
สูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือ
แรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 
 ๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
  พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจ
ท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของ              
คนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากข้ึน ตลอดจน
พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 
 ๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อ
เชื่อมโยงพื้นที ่

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่าย
หลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ  พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้ เป็นท่าเรือ
อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และ
อุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 
 ๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
 ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้า
เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศ
เพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับที่จ าเป็นส าหรับการ
สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของ
ตลาดตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการ
เจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด 
พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไก
ตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศเร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับ
การเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัย
ทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับ
นานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจน
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ส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มี
โครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคต
เพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียน
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัย
สนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ดิจิตอล ในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้าง
เศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุน  ด้านการวิจัยและพัฒนา
เชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่อง
ความรับผิดชอบและการตอบแทน สู่สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 
 ๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
 ๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  โดยช่วงวัย
เด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิต
ภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์  มีรายได้ในการ
ด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิด
ภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 
 ๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
 (๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่                    
เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
 (๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดย
การจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
 (๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง 
รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ 
 (๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษา
ตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
 ๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง เพ่ือรองรับการ
เป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบ
สุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาวโดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ
และการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนา
ศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ  (Medical 
Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 
(Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน ารายได้กลับมาใช้ยกระดับ
คุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ 



๕๘ 
 
 
(Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบาย
สาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 
 ๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่
หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยาย
ผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

 ๕.๓ การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
 ๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน
โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน  ปรับโครงสร้าง
ค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของ
เกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่สร้าง
หลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
 ๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะ
ระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการ
จัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ
และเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน  
และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่
ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 
 ๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร สนับสนุนให้
เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ าและ
บูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน  และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม  รวมทั้งปรับ
โครงสร้างภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 ๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้ านกฎหมายให้แก่ประชาชน 
รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษี
มรดกกฎหมายที่ดิน เป็นต้น 
 
 ๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
 ๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อม
รองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคม
ขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและ
เพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการ
พัฒนา 
 ๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า          



๕๙ 
 
 
การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความ
ร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความสะดวก
ทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 
 ๕.๔.๓  การส่งเสริมการลงทุน  การค้าชายแดน  และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษ                       
ให้ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนใน
ไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน  รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้
ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดน
ระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

 ๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดยค านึงถึง
ขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบ
สารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดย
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้าง
รายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพื่อการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสมและ
ก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพื้นที่ เช่น 
คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้ใช้น้ า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบาย
ระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดย
ก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ าเป็นและมูลค่าในอนาคตบังคับใช้
มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 ๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว ที่มี
ประสิทธิภาพ  ขับเคลื่อนสู่  Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ  เช่น  การปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 
 ๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจ
และสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับ
ระบบ         สู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value 
Chain) ส่งเสริมการท าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้
ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
 ๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ
ประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน า
กลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต  สร้างรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่
การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 
 ๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน  หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุ



๖๐ 
 
 
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ              
การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการป้องกันน้ าท่วม วางแผน
ป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัย
พิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัย
พิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

 ๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 ๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใส  ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้า
ตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชน              
ให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 
 ๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  ให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 
 ๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสม สามารถรับมือการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยง
ภาคส่วนต่างๆ ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ 
รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็น
โครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 

ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)         
         ๑.๑ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยึดโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ              
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๗) ขณะนี้รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติขึ้นมาเพ่ือยก                   
ร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ                     
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการในคณะกรรมการฯ ดังกล่าว
ด้วย โดยในเบื้องต้นได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๗) ไว้ว่า 
“ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”        
         ทั้งนี้ ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย                 
๖ ยุทธศาสตร์  ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ



๖๑ 
 
 
แข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ     

         เพ่ือให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตระหนักถึงเป้าหมายอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน                 
และเกิดการรวมพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุ
วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติที่กล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นจะต้องมีการถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์
ชาติสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างบูรณาการ หน่วยงานภาครัฐที่ท าหน้าที่ก าหนดแผนและยุทธศาสตร์ใน
ระดับต่างๆ ควรจะยึดกรอบการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเป็นแนวทางในการพัฒนา ดังนั้น แผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงน าวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และน า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๖ ด้านที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยจะก าหนดยุทธศาสตร์ให้ตอบสนองกับบริบทการพัฒนาที่จะเกิดขึ้น
ในช่วง ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เป็นส าคัญ 
      
 ๑.๒ การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
             ๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทย       
เป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วน
สูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพและโรค
เรื้อรัง การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อสังคมสูงวัย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็นฐานการ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดก าลังแรงงาน โดยการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การป้องกันและควบคุมปัจจัยทาง
สังคมที่ก าหนดสุขภาพเพ่ือสร้างสุขภาวะที่ดี การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย รวมทั้งการเสริมสร้าง
บทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม        
      ๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม มุ่งเน้นการลดความเหลื่อม
ล้ าในทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร                 
แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึงบริการทางสังคม
ของรัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม อาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
คนได้เต็มตามศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เน้นการ
เรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นและ
เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึ งที่
หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนการเพ่ิมศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ซึ่งจะน าไปสู่การลดความยากจนและความเหลื่อมล้ าอันจะน าไปสู่การลด
ความขัดแย้งในสังคมไทย 
 
        ๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญ             
กับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพ่ือรักษา
เสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพ่ือต่อยอดการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสาขาการผลิตและบริการที่เป็นฐานการ
เติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
รวมทั้งกฎระเบียบเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้เงื่อนไข



๖๒ 
 
 
การรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพ้ืนที่โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการที่มีศักยภาพ
ที่จะเป็นฐานส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร 
อุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบ
ราง อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ
นานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษานานาชาติ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ศูนย์ปฏิบัติการประจ าภูมิภาค 
เป็นต้น 

        ทั้งนี้ โดยจะให้ความส าคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร้างความเชื่อมโยงการ
ผลิตและบริการ การพัฒนา SMEs และการสร้างผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงการสร้างศักยภาพ
ของลูกหลานเกษตรกร โดยจะต้องพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุนมนุษย์ โครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออ านวยความสะดวก
ต่อการค้า การลงทุน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า อันจะเป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจ
ในภาพรวมขยายตัวได้ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๕ ซึ่งเป็นปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่การเป็นประเทศ
รายได้สูง ที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว        

 ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  มุ่ง
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกลงร้อยละ ๒๐ ตามเป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน เพ่ือปรับตัว
ไปสู่รูปแบบของการผลิตและการบริโภคคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งยกระดับ
ความสามารถในการป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งนี้เพ่ือวางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
ยั่งยืน 

        5 ) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคั่งและ
ยั่งยืน ให้ความส าคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม แล ะ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตโดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) สถาบันหลักของชาติให้ด ารงอยู่อย่างมั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม (๒) 
ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติและสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม (๓) ความ
สงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพ้ืนที่ (๔) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนชายฝั่งทะเล
เสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง (๕) สร้างความ
เชื่อมั่นและพัฒนาความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาติให้
สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ ภัยก่อการร้าย (๖) เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและไซเบอร์ (๗) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปกป้อง รักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (๘) เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ า โดยการก าหนดแนวทาง
บริหารจัดการ (๙) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ การรักษาความสงบภายใน และความ
มั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ (๑๐) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อม
แห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  (๑๑) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติในระดับพื้นท่ีได้อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้ง
สนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาด้านความมั่นคง 



๖๓ 
 
 
 ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพ่ือให้การบริหารจัดการ
ภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมรวมทั้งประชาชนมีส่วน
ร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่นโดยมี
ประเด็นการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการ
ให้บริการภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นโดยการปรับ
โครงสร้างการบริหารงานท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการกระจายอ านาจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือให้ประเทศไทยปราศจากการคอร์รัปชั่น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่
จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ให้ประสบผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ตามกรอบใน
อนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๗ 
        ๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
การคมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่เมืองการเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ได้
มาตรฐาน การพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิตอลการลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกล 
และการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรม
ระบบรางอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทั้งในด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการสร้างเครือข่าย
การขนส่งระหว่างประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจาก
ถนนสู่รางเป็นหลัก 
        ๘) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความส าคัญกับการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการ
เพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้านบุคลากรวิจัย
โครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการ เพ่ือมุ่งให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือ
ส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ทั้งการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปน าไปสู่ศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น เสริมสร้าง
สังคมที่มีตรรกะทางความคิด มีทุนทางปัญญา เพ่ือเป็นรากฐานการด ารงชีวิตที่มีความสุขของคนไทยบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล อันจะน ามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของประชาชน รวมทั้ง
เพ่ือแก้ไขปัญหาและยกระดับความเจริญให้กับภาคส่วนต่างๆทั้งเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้เกิด
กลไกบูรณาการระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่การแข่งขัน
ในศตวรรษหน้าโดยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และก้าวไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูงในอนาคต 

       ๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง 
และพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจ ากัดของพ้ืนที่ 
รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็งโดยมีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือกระจาย
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็นเมืองน่าอยู่



๖๔ 
 
 
และปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่และสร้างความ
อยู่ดี 

มีสุขให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) การพัฒนาภาค (๒) การพัฒนาเมืองศูนย์กลาง
ความเจริญในภูมิภาค (๓) การพัฒนาพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และ (๔) การพัฒนา
พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม  และบริการที่มี
ศักยภาพ และโครงการพัฒนาท่าเรือน้ าลึกทวาย 

        ๑๐) ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค ก าหนดยุทธศาสตร์การ
ต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศท้ังในเชิง
รุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการด าเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐาน
ต่างๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค 
อาทิ การด าเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน (SDGs) การประมง การค้ามนุษย์ และอ่ืนๆ ให้เข้าสู่
มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก เป็นต้น การเตรียมความพร้อมในการรองรับและด าเนินงาน
ของประเทศไทยภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ (Post-ASEAN 2015) การปรับตัวและพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือรองรับและสอดคล้องกับการด าเนินงานตามพันธกรณีของความ
ร่วมมือระดับภูมิภาค อาทิ  Regional Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) เป็นต้น  การ
เสริมสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค และการส่งเสริมให้
ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการด้านการเงิน การ
ให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความ
ร่วมมือในเอเชีย  

 

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก  เพชรบูรณ์  
ตาก  สุโขทัย  อุตรดิตถ์) 

วิสัยทัศน์   
“ศูนย์กลางการบริการสี่แยกอินโดจีน” 

พันธกิจ 
1. ยกระดับรายได้และกระจายรายได้ ควบคู่กับการสร้างสังคมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน 
2. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพบนพ้ืนฐานการพัฒนาผลิตภาพและการ

สร้างสรรค ์
3. สร้างความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจและสังคมกับกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาด สินค้าเกษตร และสินค้าชุมชน 
2. พัฒนาโครงการเครือข่ายการค้า การลงทุน การบริการ เครือข่ายคมนาคมขนส่งสี่แยกอินโดจีน

และอาเซียน 
3. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมกีฬาและสุขภาพ 



๖๕ 
 
 

4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 
1. ผลผลิตการเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัยได้มาตรฐาน และมีมูลค่าเพ่ิมที่ยั่งยืน 
2. เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในกลุ่มจังหวัด ภูมิภาคและต่างประเทศ เพ่ือใช้ศักยภาพแหล่งที่ตั้ง         

และความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ 
3. พัฒนาการค้าการลงทุนและความร่วมมือมือชายแดนไทย – พม่า/ไทย – ลาว 
4. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศน์ ประวัติศาสตร์ กีฬาและสุขภาพ 
5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

  

 1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด   

 วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์  “เมืองแห่งคุณภาพชีวิต  ผลผลิตปลอดภัย การท่องเที่ยวพัฒนา การค้า
ชายแดนเติบโต” 

 พันธกิจ 

1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีความรู้ คู่คุณธรรม มีวินัย มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและมีการ 
สืบสานต่อไป มีความม่ันคงและยั่งยืนในการด ารงชีวิต 

2. ส่งเสริม พัฒนาผลลิตด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้า OTOP ให้มีคุณภาพ
ประสิทธิภาพปลอดภัย และมีระบบการตลาดที่ดี 

3. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองและความ
สมัครสมานสามัคคีของประชาชน 

4. พัฒนา  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า และพลังงาน 

5. ส่งเสริมพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ และการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์ที่ดี             
ทั้งภายในและระหว่างประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1 ส่งเสริมบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

  2. พัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานและมีการ          
บริหารจัดการตลาดที่มีประสิทธิภาพ 

3. พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว 

4. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งน้ า และส่งเสริมพัฒนาพลังงานที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

5. เพิ่มศักยภาพ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 

 เป้าประสงค์ 

1. ประชาชนและชุมชนมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความม่ันคงและยั่งยืน 



๖๖ 
 
 

2. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้า ผลิตภัณฑ์ 
OTOP  

3. เป็นเมือง 3 วัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์ และยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยว 

4. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานมีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมข้ึน 

5. ระบบบริหารการค้าชายแดน การลงทุน การท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีศักยภาพ
สูงขึ้น 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2560(ทบทวนใหม่) 
ถ่ายเอกสารแทรก 
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กลยุทธ์ (ถ่ายเอกสารแทรก) 
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ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด และแผนงานภายใต้ประเด็นการพัฒนา : 

1. เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ สร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมี
เป้าประสงค์ของประเด็นการพัฒนา คือ ประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานะทางสังคม ได้รับการพัฒนาให้
มีความพร้อมทั้งร่างกาย สติปัญญา คุณธรรม อารมณ์ มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีทักษะในการประกอบ
อาชีพ มีความมั่นคงในการด ารงชีวิต อย่างมีศักดิ์ศรีและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความมั่นคงในชีวิตและ
ทรัพย์สิน มีความปลอดภัยในสังคมชุมชน การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

แผนงาน :  
1.1 การพัฒนาคนทุกเพศ ทุกวัย ครอบครัว ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เพ่ิมรายได้ให้มีคุณภาพ 

ชีวิตที่ดี 
1.2 การเสริมสร้างบ้านเมืองให้มีความน่าอยู่ มั่นคงและปลอดภัย 
กลยุทธ์ : 

                    1 .1 พัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ระบบประปาและโครงสร้างพื้นฐาน 
                    1.2 เพ่ิมศักยภาพบุคลากรและระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้สะอาด โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
                    1.3 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพการศึกษาและเข้าถึ ง
แหล่งข้อมูลสารสนเทศได้อย่างทั่วถึง 
                    1.4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประให้ประชาชน สร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
ปลอดภัย มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.5 เสริมสร้างสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความมั่นคงเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด 
1.6  ส่งเสริมการมีงานท าและเพ่ิมรายได้ของประชาชนอย่างท่ัวถึง และลดความเหลื่อมล้ า 

 
2. พัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน และมี

การบริหารจัดการด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าประสงค์ของประเด็นการพัฒนา คือ บริหารจัดการ
ผลผลิตทั้งภาคเกษตรอย่างเป็นระบบครบวงจร โดยมีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการแปรรูปสร้างมูลค่าและความต้องการของผู้บริโภคในตลาด ส่งเสริมการท า
เกษตรแบบผสมผสาน วนเกษตร เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรปลอดภัย รวมถึงการส่งเสริมและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์  OTOP โดยการน าอัตลักษณ์ของชุมชน/ท้องถิ่น มาพัฒนาเป็นสินค้าในระดับสากล 

 แผนงาน : 
 2.1 การพัฒนาเกษตรให้มีคุณภาพปลอดภัย ได้มาตรฐานและมีการตลาดที่ครบวงจร 
 2.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs และอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมี

การตลาดที่ครบวงจร 
 กลยุทธ์ : 
 2.1 ส่งเสริม พัฒนากระบวนการผลิตภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพและ

คุณภาพ ด้วยระบบ Zoning ที่สอดคล้องกับการตลาด และการบริหารจัดการตลาดสินค้าทุกประเภท 
 2.2 เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการให้กับภาคการผลิตทุกด้าน ทุกองค์กรให้เข้มแข็ง 
 2.3 ส่งเสริมการศึกษาการวิจัย การสร้างนวัตกรรม และพัฒนาสู่ Thailand 4.0  
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  3. พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าประสงค์ของประเด็นการพัฒนา คือ พัฒนาเตรียมความพร้อมเชิงพ้ืนที่ ในการ
รองรับนักท่องเที่ยว เน้นการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับศักยภาพและขีดความสามารถ ใน
การรองรับนักท่องเที่ยวของพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวและให้ความส าคัญกับมิติของการพัฒนาการท่องเที่ยวในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมตลอดจนความสมดุลของการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยส่งเสริม การ
จัดการทรัพยากรท้องถิ่นของชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง และพัฒนาเชื่อมโยงสินค้าทางการเกษตรผลิตภัณฑ์
ชุมชน (OTOP) เข้าสู่ภาคธุรกิจบริการท่องเที่ยว 
   แผนงาน : 

3.1 การน าทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ท่องเที่ยว 

อย่างสร้างสรรค์ 
3.2 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
กลยุทธ์ 
3.1 ท านุบ ารุง รักษาและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน 
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยเพ่ือใช้ในการผลิต สินค้า  

บริการ การเพิ่มรายได ้
3.3 ส่งเสริมเชื่อโยงเส้นทางวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวกับเพ่ือนบ้านทั้งภายใน 

และต่างประเทศ 
3.4 พัฒนาการท่องเที่ยวทุกด้าน ทุกพ้ืนที่ โดยเน้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์ 

และ 
ยกระดับการท่องเที่ยวให้สูงขึ้น  
  

4. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและแหล่งน้ า และส่งเสริมพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าประสงค์ของประเด็นการพัฒนาคือการรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัด
อุตรดิตถ์ลุ่มน้ าน่าน และล าน้ าสาขา เพ่ือให้ทุกภาคส่วนในพ้ืนที่เกิดความตระหนักและร่วมมือกันในการดูแล
รักษาป่าต้นน้ าไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ โดยการฟื้นฟูสภาพป่าการป้องกันและปราบปรามไม่ให้มีการบุกรุก
เข้าไปท าลายป่า การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของชุมชนและภาคส่วนต่างๆ ของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
บริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างเป็นระบบตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของรัฐบาล ตั้งแต่
ต้นน้ ากลางน้ า ปลายน้ า ให้สามารถแก้ไขปัญหา น้ าแห้ง น้ าท่วม น้ าเสีย การขาดแคลนน้ าภาคการผลิต น้ า
อุปโภคบริโภค และการรักษาระบบนิเวศ สนับสนุนส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน พลังงานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมท้ังในภาคครัวเรือน ในภาคการผลิตและการบริหารจัดการขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาล  
  แผนงาน : 

4.1 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
4.2 การพัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน 
4.3 การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การบริหารจัดการขยะและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ : 
4.1 การสร้างสมดุลการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติพร้อมกับการอนุรักษ์พัฒนาฟ้ืนฟู 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
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4.2 กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและด าเนินการจัดกรรมสิทธิ์ในที่ดินของ
ประชาชน 

 ให้เพียงพอแก่การอยู่อาศัย และการเกษตรกรรม 
4.3  ส่งเสริม พัฒนาการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของเมืองและท้องถิ่นภายใต้การมีส่วน

ร่วม 
ของชุมชน 

4.4 ส่งเสริม บ ารุงรักษาและคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนควบคุมและก าจัดภาวะ
มลพิษ 

ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
4.5 ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและการบริหารจัดการด้านพลังงานให้มี

ประสิทธิภาพ 
สูงสุด 

  
5.เพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมี

เป้าประสงค์ของประเด็นการพัฒนา คือ ผลักดันให้มีการพัฒนาด่านชายแดนภูดู่ไม่มีศักยภาพ อ านวยความ
สะดวก ในการส่งเสริมการค้าชายแดน ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนจัดตั้งด่านศุลกากร ศูนย์กระจายสินค้า รวมไป
ถึงระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ พัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคมข้ามพรมแดน ระหว่างจังหวัดอุตรดิตถ์ กับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

 แผนงาน : 
5.1 การพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
5.2 การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
กลยุทธ์ : 
5.1 พัฒนาจุดผ่านแดนด่านภูดู่ในทกด้านเพื่อให้เป็นประตูสู่ประเทศเพ่ือนบ้านและนานาชาติ 
5.2 พัฒนาการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวในทุกมิติ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
5.3 พัฒนาสัมพันธ์ไมตรีและความร่วมมือกับต่างประเทศ 
5.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบ Logistics  ที่เอ้ือต่อการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้าและ 

บริการ 
5.5 สนับสนุนให้มีการปรับปรุง พัฒนาการท่องเที่ยว สินค้าและบริการบนพื้นฐานเศรษฐกิจ 

สร้างสรรค์และยุคดิจิตอล 
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4.ยุทธศาสตร์องค์การบริหารจังหวัดอุตรดิตถ์ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนา 
   เพ่ือน านโยบายผู้บริหาร ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งในระดับชาติ กลุ่มจังหวัดและยุทธศาสตร์การ

พัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ไปสู่การปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการก าหนดแนวทางพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ในช่วง  

   ระยะเวลาดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 วิสัยทัศน์การพัฒนา 
  “เมืองแห่งการพัฒนา คู่คุณภาพชีวิตท่ีดี ในวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 
 พันธกิจ 

1. การพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน การเข้าเป็น 
 ประชาคมอาเซียน 

2.การพัฒนาระบบเศรษฐกิจสินค้าทางการเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพ่ือ
เพ่ิม 

ศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศในอาเซียน 
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนให้มีความกินดีอยู่ดีมีความสุขภายใต้สังคมที่มีคุณภาพมีความ 

มั่นคงและได้รับการดูแลตลอดชีวิต 
4. การพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียน ควบคู่กับ
การ 

ท านุบ ารุงศาสนา และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
5. การดูแลรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบบูรณาการเพ่ือให้เกิดการ
บริหาร 

จัดการอย่างยั่งยืนโดยมีส่วนร่วมของชุมชน 
6. การพัฒนาการเมือง และการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล สร้างความชอบธรรมในสังคม โดยการ 

กระจายงบประมาณอย่างทั่วถึง ต าบลละ 1 ล้านบาท หมู่บ้านละ 1 แสนบาทโรงเรียนละ 1 หมื่นบาท 
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1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 
  พันธกิจ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้ได้มาตรฐาน เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  

                     และการเข้าเป็นประชาคมอาเซียน 
 เป้าประสงค์ เพ่ือยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้มีมาตรฐาน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ 

                     เตรียมความพร้อมการเป็นประชาคมอาเซียน 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  การสร้าง พัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค  

                                          สาธารณูปการ การคมนาคม การขนส่งที่ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1.1 พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ให้ได้
มาตรฐาน 

- จ านวนถนนที่ได้มาตรฐาน ทางหลวงท้องถิ่นและถนน 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ. ได้รับการบ ารุง
ปรับปรุง เพ่ิมข้ึน 
-จ านวนถนน สะพาน รางระบายน้ า ฯลฯ ที่ได้รับการ
ก่อสร้างหรือปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน 
-จ านวนถนน สะพาน ท่อล่อเหลี่ยมฯลฯ ที่ได้รับการ
ร้องขอจากหน่วยงานอ่ืน 
-ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมโดยบูรณาการร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ 
 

1.2 พัฒนาแหล่งน้ า ระบบชลประทานเพ่ือการเกษตร
และแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 

- จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการปรับปรุง และพัฒนาให้
สามารถใช้การได้ทั้งอุปโภค-บริโภค และการเกษตร 

1.3 พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน และการวางผังเมือง 

- จ านวนโครงการที่สนับสนุนการพัฒนาการบริหาร
จัดการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 

 
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

 กองช่าง 
 ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์จังหวัด :  1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี   
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 
 
 
2.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
 
 พันธกิจ การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สินค้าทางการเกษตรอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐาน  

                      เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศในอาเซียน 
 เป้าประสงค์  เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพสินค้า ทางการเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว เพ่ือสร้างความ 

                      เข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศในอาเซียน 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ การจัดกิจกรรมให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้มีส่วนร่วมและได้รับความพึง 

    พอใจในการให้บริการ 
 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
2.1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ กลุ่มอาชีพ 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอย่าง
ครบวงจร 

- กลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการ
ผลิตและการประกอบอาชีพด้านการเกษตรอย่าง 
ต่อเนื่อง 
-จ านวนกลุ่มอาชีพ/ประชาชนได้รับการสนับสนุนและ
พัฒนาอาชีพและรายได้เพ่ิมขึ้น 
 

2.2 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนเพื่อรองรับ
การเป็นประชาคมอาเซียน 

- จ านวนสิ่งก่อสร้างเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาด้านอาชีพ 
เช่น ลานตากข้าว โกดังเก็บพืชผลทางการเกษตร 
ตลาดกลาง อาคารเอนกประสงค์ฯลฯ ได้รับการ
สนับสนุนเพิ่มข้ึน 

2.3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัดและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

- จ านวนแหล่งท่องเที่ยวทั้งด้านประวัติศาสตร์และ
ธรรมชาติสามารถเชื่อมโยงกับจังหวัดอ่ืนและประเทศ
เพ่ือนบ้านได้ แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัด เช่น 
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนดิน วนอุทยานสักใหญ่ อุทยาน
แห่งชาติคลองตรอน อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว บ่อ
เหล็กน้ าพ้ี ฯลฯ ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น 

 
 
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

 ส านักปลัดฯ, กองแผนและงบประมาณ, กองช่าง 
 ความเชื่อมโยง 

        ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ไห้มี
คุณภาพ  

  ปลอดภัยได้มาตรฐาน และมีการบริหารจัดการด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพ การลงทุน  

       พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 



๗๔ 
 
 
3.ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 

 พันธกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความกินด ีอยู่ดี มีความสุข ภายใต้สังคมที่มีคุณภาพ  
                      มีความม่ันคงและได้รับการดูแลตลอดชีวิต 
 เป้าประสงค์  เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน สร้างความกินดี อยู่ดี มีความสุข ประชาชนได้รับ 

                      การดูแลตลอดชีวิต 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์      1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกด้านอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม 

          2. เสริมสร้างสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความม่ันคงเข้มแข็ง ปลอด
ยาเสพติดมีความมั่นคง และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
3.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุก
ด้านอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

-จ านวนกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก เยาวชน ผู้ป่วย
เอดส์ คนยากจนและผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับการพัฒนา
สนับสนุน หรือสงเคราะห์ในด้านต่างๆ 
-จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการเกี่ยวกับกลุ่มสตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก เยาวชน ผู้ป่วยเอดส์ คนยากจน
และผู้ด้อยโอกาส 
 

3.2 ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬา การออกก าลังกาย 
และกิจกรรมนันทนาการ 

-จ านวนกิจกรรมที่มีการสนับสนุนด้านกีฬาและ
นันทนาการ 

3.3 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดทุกระดับ 

-จ านวนเด็กเยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
-จ านวนกิจกรรมที่มีการสนับสนุนการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาด้านยาเสพติด 

3.4 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

-จ านวนกิจกรรมที่มีการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความม่ันคง
ปลอดภัยในชีวิต 
-จ านวนสถานบริการด้านสาธารณสุขที่ได้รับการ
สนับสนุนการให้บริการประชาชนและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

 
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

 ส านักปลัดฯ, กองการศึกษาฯ, กองแผนและงบประมาณ, กองกิจการสภาฯ 
 ความเชื่อมโยง 

        ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
  มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

     ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 



๗๕ 
 
 
4.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

 พันธกิจ การพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียน ควบคู่
กับ  

                      การท านุบ ารุงศาสนาและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
  เป้าประสงค์  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการศึกษาให้สามารถเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อม 
                      กับการรักษาอัตลักษณ์ทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมปัญญาท้องถิ่น 
  ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  1. สนับสนุนการศึกษาท้ังในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน 

2. ส่งเสริมด้านศาสนา ศลิปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 
  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอก
ระบบให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

-จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม และ
พัฒนาด้านการศึกษา  
-จ านวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาท้ังในระบบและนอก
ระบบ ที่ได้รับการพัฒนาความรู้เพ่ือเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
-จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ทางการศึกษา 
-จ านวนครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
-จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ
โรงเรียนละ 10,000 บาท 
 

4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

-จ านวนกิจกรรมที่มีการสนับสนุนด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

  กองการศึกษาฯ, กองแผนและงบประมาณ 
  ความเชื่อมโยง 

        ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว 
       ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นและการศึกษา 
 
  
 
 



๗๖ 
 
 
5.  ยุทธศาสตรด์้านทรัพยากรธรรมชาติแลสิ่งแวดล้อม 

พันธกิจ การดแูลรกัษา  อนรุกัษ์  ฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มแบบบรูณาการ  เพื่อใหเ้กิดการ      

 บรหิารจดัการอยา่งยั่งยืน  โดยการมีสว่นรว่มของชมุชน 

เป้าหมาย  

  เพ่ือให้มีการใช้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล  โดยการมีส่วนร่วม
  ของประชานในท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

  กิจกรรมที่มีการส่งเสริมการอนุรักษ์  ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์  /  แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
5.1  ส่งเสริมการอนุรักษ์  ฟื้นฟูและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปรับปรุง
พื้นที่สาธารณะ 

-  จ านวนกิจกรรมที่มีการส่งเสริมการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  
และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
-  จ านวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  
และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-  จ านวนหน่วยงานที่มีการบูรณาการการท างาน
ร่วมกันด้านทรัพยากรธรรมชาติดูและสิ่งแวดล้อม 

-  จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการดูแลและอนุรักษ์
เพ่ิมข้ึน 

5.2  ส่งเสริมการจัดระบบบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยส่ิงปฏิกูลและน้ าเสีย 

-  จ านวนหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย 

-  จ านวนศูนย์บริหารจัดการ  ที่ได้มาตรฐาน 
 
 

 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

 ส านักปลัดฯ ,  กองช่าง  ,  กองแผนและงบประมาณ 

ความเชื่อมโยง 

 ยุทธศาสตร์จังหวัด  :   ยุทธศาสตร์ที่  4  อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และแหล่ง
น้ า           และส่งเสริมพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  :  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริหารจัดการและ 

                                                                            การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



๗๗ 
 
 
6.  ยุทธศาสตรด์้านการบริหารและการเมืองการปกครอง 

พันธกิจ การพัฒนาการเมองและการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  สร้างความชอบธรรมในสังคม  โดยการ
  กระจายงบประมาณอย่างทั่วถึง  ต าบลละ  1  ล้านบาท  หมู่บ้านละ  1  แสนบาท  โรงเรียน
ละ  10,000 บาท 

เป้าหมาย เพ่ือสร้างระบบการเมืองและการบริหารจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  เพื่อให้เกิดการ 

พัฒนาที่สมดุลและสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน  หน่วยงานที่มีการบูรณาการการท างานร่วมกับองค์การบริหารส่วน            
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์  /  แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
6.1  ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
โดยกระบวนการมีส่วนร่วม 

-  จ านวนกิจกรรมที่มีการสนับสนุน  ส่งเสริมด้าน
การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข  และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

 
6.2  การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
บูรณารการการท างานกับภาครัฐภาคเอกชนภาค
ประชาชน  และหน่วยงานอื่น 

-  จ านวนกิจกรรมที่มีการส่งเสริมการการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

-  จ านวนหน่วยงานที่มีการบูรณาการการท างาน
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังกวัดอุตรดิตถ์ 
-  จ านวนต าบล/หมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนตาม
โครงการต าบลละ  1  ล้าน  หมู่บ้านละ  1  แสน  
โรงเรียนละ  10,000  บาท 
 

 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ทุกส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด  :   ยุทธศาสตร์ที่  1  เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่  ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  มี
          คุณภาพชีวิตที่ดี 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  :  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
    และยุทธศาสตร์ที่  7  การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 



๗๘ 
 
 
 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์  (พ.ศ.2561  -  2565)      
 วิสัยทัศน์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

“  อุตรดิตถ์เมืองแห่งคุณภาพชีวิตและเมืองน่าอยู่  ” 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1. ด้านส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิต 
1.1  ส่งเสริมและสนับสนุนระบบทางเศรษฐกิจและทุนเกษตร
ผสมผสานกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม  กลุ่มอาชีพในชุมชนท้องถิ่น  มีอาชีพ
หลัก  อาชีพรอง  อาชีพเสริมให้มีความเข้มแข็งตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางประชารัฐ 
1.2  พัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์  ด้วยการผลิต
การรวบรวมการผลิต  การแปรรูปและการตลาด  บริการ  พืชผลทาง
การเกษตร 
1.3  ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ชีวภาพปลอดภัยจากสารพิษ 
1.4  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นต้นทุนในการ
ประกอบอาชีพ 
1.5  ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  เด็ก  เยาวชน  สตรี  
ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ป่วยเอดส์ 
1.6  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา  การศึกษาตลอดชีวิต  ให้ได้
มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  และมีประสิทธิภาพ 
1.7  ยกระดับคุณภาพชีวิตคนยากจน  คนยากไร้  และผู้ด้อยโอกาส 
1.8  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพและสุขาภาวะชุมชน
ท้องถิ่นที่ดีควบคู่ไปกับการพัฒนาทางสาธารณสุขให้มีคุณภาพและ
บริการอย่างทั่วถึงและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย  พร้อมบุคลากร
ทางการแพทย์แบะแพทย์ประจ าต าบล 
1.9  ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ 
1.10  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเชิงคุณภาพ 
1.11  สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้ง 
ครรภ์ก่อนวัยอันควร  ,  สร้างภูมิคุ้มกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน 
1.12  พัฒนาข้อมูล ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ืออ านวยความสะดวดใน
การเชื่อมโยงฐานข้อมูล 
1.13  ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบแหล่ง
เรียนรู้ในอาเซียน 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

2. ด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
และอบายมุข 

2.1  สนับสนุนการปลูกจิตส านึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดทุกระดับ 
2.2  สนับสนุนการปลูกจิตส านึกในการลด  ละ  เลิกอบายมุขทุก
ประเภท  และสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือลด  ละ  เลิกอบายมุขในชุมชน
หมู่บ้าน 
2.3  สนับสนุนการป้องกันปัญหายาเสพติดทุกด้านและอบายมุขทุกใน
ทุกพ้ืนที่ 
2.4  สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกด้านและอบายมุขทุก
ประเภท 
2.5  สนับสนุนการรวมพลังแผ่นดินทุกภาคส่วนเพื่อเอาชนะยาเสพติด
อย่างยั่งยืนตามนโบยาบและ  เป้าหมายของรัฐบาล 
2.6  สนับสนุนกิจกรรม  To  Be  Number  One 

3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3.1  พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งและการท่องเที่ยว 
3.2  พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค –  บริโภค  และการเกษตร 
3.3  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้
มาตรฐาน 
3.4  สนับสนุนส่งเสริมการสร้างเครือข่ายผังเมืองชุมชน  และการจัดท า
ผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีกลไกการท างานเครือข่าย  ผัง
เมืองทุกระดับ  การจัดท าผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
3.5  พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  และระบบ  Logistics  ที่เอ้ือต่อ
การสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้าและการบริการเพื่อรองรับการเป็น
ประชาคมอาเซียน 
3.6  การพัฒนาโครงข่ายคมนาคม 

4. ด้านการส่งเสริมอาชีพ  
การลงทุน  
พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

4.1  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ  อาชีพรอง  อาชีพเสริม  เกษตร
ผสมผสาน  อาชีพเกษตรกรรมและอาชีพหลากหลาย  ในชุมชนท้องถิ่น
เน้นการฝึกทักษะด้านอาชีพและสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนใน
รูปแบบการท างานแบบประชารัฐ 
4.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 
4.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการน าระบบสหกรณ์มาใช้ในชุมชน  
หมู่บ้าน  เพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชนหมู่บ้าน 
4.4  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรให้
มีความเข็มแข็ง 
4.5  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้ได้
คุณภาพและมาตรฐานและเพ่ิมช่องทางการตลาด 
4.6  ส่งเสริมการค้าและการลงทุน  การตลาด  ระบบตลาดกลางชุมชน
ท้องถิ่นเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 
4.7  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของท้องถิ่น 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แนวทางการพัฒนา 
 
 
 
 

 4.8  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการการ
ท่องเที่ยว 
4.9  ส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และส่งเสริม
เครือข่ายและให้มีกลไกลการจัดการท่องเที่ยวชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 
4.10 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์โดยสื่อหลักและสื่อศิลปวัฒนธรรมและ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 

5. ด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

5.1  ส่งเสรมิ  สนับสนุนการอนุรกัษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรน้ าและป่าไม้ในพ้ืนท่ีลุ่มน้ าน่าน  และลุม่
น้ าสาขา  สรา้งเครือข่ายการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม  โดยสร้างเสริมกลไกลการท างานครอบคลุมทุกระดับ 
5.2 สนับสนุนการบริหารจดัการป่าชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน 
5.3  การสรา้งจิตส านึก  การป้องกัน  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
5.4  บูรณาการการบริหารจัดการน้ าอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ  ท้ังต้นน้ า  
กลางน้ า  ปลายน้ า  ให้มีกลไกการท างานทุกระดับอย่างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
5.5  จักระบบบรหิารจดัการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกลูและน้ าเสีย  และมลพิษทางน้ า  
ทางอากาศและทางเสยีง  โดยบูรณาการร่วมกัน 
5.6  สร้างเครือข่ายกลไกการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ให้มีกลไกคณะท างานในทุกระดับ 
5.7  ส่งเสรมิ  สนับสนุน  การจัดท าแผนแม่บทพลังงานทดแทน  และพัฒนาการ
ผลิตและการใช้พลังงานทดแทน 

6. ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  
จารีตประเพณี  และ
ภูมิปญัญาท้องถิ่นและ
การศึกษา 

6.1  ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  และประเพณีอันดี
งามของท้องถิ่น 
6.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและพัฒนาจัดการองค์ความรู้  
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน  ศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น  เครือข่ายศูนย์ปราช์
ชาวบ้าน  การศึกษาทุกระดับและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
6.3  สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  สืบทอดและตระหนักถึง
คุณค่าและความส าคัญของศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี
ท้องถิ่นระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน 
6.4  ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของประชาชน  และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
6.6 ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ ครอบคลุม
ต าบล  
6.7  ส่งเสริมและสนับสนุนอัตลักษณ์ท้องถิ่น 
6.8  การส่งเสริมการศึกษาภาคบังคับให้มีคุณภาพ  และกระจายโอกาส
ให้ได้รับการเรียนรู้ทุกระดับ 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
7. ด้านการจัดระเบียบ

ชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

7.1  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข  ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
กระบวนการประชาสังคม  และการเมืองภาคประชาชนและภาค
พลเมือง 
7.2  สร้างสภาพแวดล้อมเมืองและชุมชนให้สวยงามน่าอยู่  เสริมสร้าง
และพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมทุกระดับ  เครือข่ายประชาสังคมระดับ
หมู่บ้าน/ระดับต าบล/ระดับอ าเภอ  (ศปม.  ศปต.  ศปอ.) 
7.3  พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
7.4  ส่งเสริมสนับสนุนการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย  แก่
ประชาชนและผู้ประสบภัย 
7.5  การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชน  
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
7.6  บูรณาการการท างานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  และหน่วยงานอื่น  ๆ  
7.7  ส่งเสริมและสนับสนุนการให้สื่อในชุมชนท้องถิ่นเพ่ือประสานการ
พัฒนาสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น  และรู้รัก
สามัคคี 
7.8  ส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายในการดูแลคุ้มครองพ้ืนที่
สาธารณประโยชน์ 
7.9  ส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคพลเมือง  ประชาสังคม  สนับสนุน
การจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน  สภาองค์กรชุมชน/ต าบล  
และเครือข่ายประชาสังคม 
7.10  สนับสนุนป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  เครือข่าย
หมู่บ้าน  ต าบล  และอ าเภอ 

8. ด้านการประชาสัมพันธ์
และการสื่อสาร 

8.1  ส่งเสริมและสนับสนุน  พัฒนาให้มีสถานีวิทยุชุมชน  เครือข่าย
และกลไกการจัดการทุกระดับ 
8.2  ส่งเสริมให้มีทีวีชุมชนท้องถิ่น  เครือข่ายและกลไกการจัดการทุก
ระดับ 
8.3  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนากระบวนการประชาสัมพันธ์  โดยการ
สร้างเครือข่ายกลไกการจัดการเชื่อมโยงสื่อกระแสหลัก 
8.4  ส่งเสริมสนับสนุนสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและเชื่อมโยงสื่อ
กระแสหลักโดยการสร้างกลไกการจัดการทุกระดับ 
8.5  ส่งเสริมสนับสนุนสื่อสังคมทุกพ้ืนที่โดยการสร้างกลไกการจัดการ
ทุดระดับ 
8.6  ส่งเสริมสนับสนุนสื่อใหม้ีทุกช่องทางหลากหลายสอดคล้องกับ
พ้ืนที่จัดให้มีกลไกการจัดการทุกระดับ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์  
 1. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

แนวทางการพัฒนา  
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบทางเศรษฐกิจและทุน เกษตรผสมผสานกลุ่มอาชีพ

เกษตรกรรม กลุ่มอาชีพในชุมชนท้องถิ่น มีอาชีพหลัก อาชีพรอง อาชีพเสริม ให้มีความเข้มแข็ง ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางประชารัฐ 

  1.2 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนนุการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ ด้วยการผลิตการรวบรวมการผลิต      
การแปรรูป และการตลาด บริการ พืชผลทางการเกษตร 

1.3 ส่งเสริมการเกษตรอินทรียีชีวิภาพปลอดภัยจากสารพิษ 
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพ 
1.5 ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์ 

 1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การศึกษาตลอดชีวิต ให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและ              
เท่าเทียม และมีประสิทธิภาพ 

1.7 ยกระดับคุณภาพชีวิตคนยากจน คนยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 
   1.8 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพและสุขภาวะชุมชนที่ดี ควบคู่กับการพัฒนาทาง
สาธารณสุข ให้มีคุณภาพและบริการอย่างทั่วถึงและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ทันสมัย พร้อมบุคลากรทาง
การแพทย์ และแพทย์ประจ าต าบล 

1.9  ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ 
1.10 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชมชน 

  1.11 สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร สร้างภูมิคุ้มกัน             
การตั้งครรภ์ในวัยเรียน 

1.12  พัฒนาข้อมูล ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ืออ านวยความสะดวกในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล 
1.13  ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้อาเซียน 

  2. ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขท่องเที่ยว  

 แนวทางการพัฒนา  
  2.1  สนับสนุนการปลูกจิตส านึกในการป้องกันแลแก้ไข ยาเสพติดทุกระดับ 

 2.2  สนับสนุนการปลูกจิตส านึกในการลด ละ เลิก อบายมุขทุกประเภท และสนับสนุน
กิจกรรมเพ่ือลด ละ เลิก อบายมุขในชุมชน หมู่บ้าน    

 2.3  สนับสนุนการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดและอบายมุขในทุกพ้ืนที่    
 2.4  สนับสนุนการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดทุกด้านและอบายมุขทุกประเภท   

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
9. ด้านการบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาล
(Good Governance) 

9.1  การพัฒนาบุคลากร  พัฒนาองค์กร  เพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์/ทัน
ต่อโลก 
9.2  การป้องกันปราบปรามการทุจริต  ทุกรูปแบบ 
9.3  ส่งเสริม  สนับสนุน  บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง  ๆ  ให้มีการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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 2.5  สนับสนุนการรวมพลังแผ่นดินทุกภาคส่วนเพื่อเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ตามนโยบาย
และเป้าหมายของรัฐบาล 

 2.6  สนับสนุนกิจกรรม To Be Number one 
 3. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางการพัฒนา   
    3.1  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนส่ง และการท่องเที่ยว 

 3.2  พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค – บริโภค  และการเกษตร 
 3.3  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 
 3.4  สนับสนุนส่งเสริมการสร้างเครือข่ายผังเมืองชุมชนและการจัดท าผังเมือง และการใช้

ประโยชน์ที่ดินให้มีกลไกการท างานเครือข่ายผังเมืองทุกระดับ การจัดท าผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 3.5 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3.6 การพัฒนาโครงข่ายคมนาคม 
4. ด้านการส่งเสริมอาชีพ การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

แนวทางการพัฒนา   
 4.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ อาชีพหลัก อาชีพรอง อาชีพเสริม เกษตรผสมผสาน อาชีพ

เกษตรกรรม และอาชีพหลากหลาย ในชุมชนท้องถิ่นเน้นการฝึกทักษะด้านอาชีพ และสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
ในรูปแบบการท างานแบบประชารัฐ 

 4.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการน าระบบสหกรณ์มาใช้ในชุมชน หมู่บ้าน เพ่ือสร้างความเข้มเข็ง         

ในชุมชนหมู่บ้าน 
 4.4  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง 
 4.5  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน

และเพ่ิมช่องทางการตลาด          
  4.6  ส่งเสริมการค้า และการลงทุน และการตลาด ระบบตลาดกลางชุมชนท้องถิ่น เพ่ือรองรับการ
เป็นประชาคมอาเซียน 

 4.7  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของท้องถิ่น 
 4.8  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว   
 4.9  ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และส่งเสริมเครือข่าย และให้มีกลไก

การจัดการท่องเที่ยวชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ  
 4.10 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สื่อหลักและสื่อศิลปวัฒนธรรมและจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว  

 5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา   

  5.1  ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งทรัพยากรน้ าและป่าไม้ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าน่าน  และลุ่มน้ าสาขา สร้างเครือข่ายการป้องกันและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยสร้างเสริมกลไกการท างานครอบคลุมทุกระดับ 
  5.2  สนับสนุนการบริหารจัดการป่าชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน   
  5.3  การสร้างจิตส านึก การป้องกัน การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

 5.4  บูรณาการการบริหารจัดการน้ าอย่างมีระบบและมีมีประสิทธิภาพทั้ง ต้นน้ า กลางน้ า             
ปลายน้ า ให้มีกลไกการท างานทุกระดับ อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
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  5.5  จัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย และมลพิษทางน้ า ทางอากาศ            
และทางเสียง โดยบูรณาการร่วมกัน 
  5.6  สร้างเครือข่าย กลไกการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มี
กลไกคณะท างานในทุกระดับ   
  5.7  ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการท าแผนแม่บทพลังงานทดแทน และพัฒนาการผลิตและการ
ใช้พลังงานทดแทน 
    6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา   
  6.1  ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
  6.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและพัฒนาจัดการองค์ความรู้ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ศูนย์
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น เครือข่ายศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน การศึกษาทุกระดับและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  6.3  สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  สืบทอด  และตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญ
ของศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน 
  6.4  ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  6.5  ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้านภาษาส าหรับเด็กเยาวชน และประชาชน เพ่ือรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  6.6  ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพครอบคลุมทุกต าบล 
  6.7  ส่งเสริมและสนับสนุนอัตลักษณ์ท้องถิ่น 
  6.8  การส่งเสริมการศึกษาภาคบังคับให้มีคุณภาพ และกระจายโอกาสให้ได้รับการเรียนรู้             
ทุกระดับ     
 7. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

แนวทางการพัฒนา   
  7.1  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชน และกระบวนการประชาสังคม และการเมืองภาคประชาชนและภาค
พลเมือง 
  7.2  สร้างสภาพแวดล้อมเมืองและชุมชนให้สวยงามน่าอยู่ เสริมสร้างและพัฒนากลไกการ          
มีส่วนร่วมทุกระดับ เครือข่ายประชาสังคมระดับหมู่บ้าน/ระดับต าบล/ระดับอ าเภอ (ศปม. ศปต. ศปอ.) 
  7.3  พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
บ้านเมือง ที่ดี 
  7.4  ส่งเสริมสนับสนุนการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนและผู้ประสบภัย 
  7.5  การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชน โดยยึดหลักธรรมาภิ
บาล 
  7.6  บูรณาการการท างานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
หน่วยงานอื่นๆ 
  7.7  ส่งเสริมสนับสนุนการใชส้ื่อชุมชนท้องถิ่น  เพ่ือประสานการพัฒนา  สร้างความเข้าใจและ
ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น และรู้รักสามัคคี 
  7.8  ส่งเสริมการบังคับให้กฎหมายในการดูแลคุ้มครองพ้ืนที่สาธารณประโยชน์  
  7.9  ส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคพลเมือง ประชาคมสังคม สนับสนุนการจัดตั้งองค์กรชุมชน
และเครือข่ายองค์กรชุมชน สภาองค์กรชุมชน/ต าบล และเครือข่ายประชาคม 
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  7.10 สนับสนุนป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เครือข่ายหมู่บ้าน ต าบล และอ าเภอ 
 8. ด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร 

แนวทางการพัฒนา   
  8.1  ส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนาให้มีสถานีวิทยุชุมชน เครือข่ายและกลไกการจัดการทุก
ระดับ 
  8.2  ส่งเสริมให้มีทีวีชุมชนท้องถิ่น เครือข่ายและกลไกการจัดการทุกระดับ 
  8.3  ส่งเสรมสนับสนุนและพัฒนากระบวนการประชาสัมพันธ์โดยการสร้างเครือข่ายกลไกการ
จัดการเชื่อมโยงสื่อกระแสหลัก 
  8.4  ส่งเสริมสนับสนุนสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและเชื่อมโยงสื่อกระแสหลักโดยการ
สร้างกลไกการจัดการทุกระดับ 
  8.5  ส่งเสริมสนับสนุนสื่อสังคมทุกพ้ืนที่โดยการสร้างกลไกการจัดการทุกระดับ 
  8.6  ส่งเสริมสนับสนุนสื่อให้มีทุกช่องทางหลากหลายสอดคล้องกับพื้นท่ีจัดให้มีกลไกการ
จัดการทุกระดับ 
 9. ด้านการบริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

แนวทางการพัฒนา   
  9.1  การพัฒนาบุคลากร พัฒนาองค์กร เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์/ทันต่อโลก 
  9.2  การป้องกันปราบปรามการทุจริต ทุกรูปแบบ 
  9.3  ส่งเสริม สนับสนุน บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ให้มีการบริหารจัดการตามหลัก             
ธรรมาภิบาล 

๑.๕  ด้านนโยบายนายกเทศมนตรีต าบลบ้านโคก 
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโคก จะพัฒนาศักยภาพของประชาชนในพ้ืนที่ ให้มีความคิดริเริ่ม

ส่งเสริมความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆการให้ความรู้  ข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง  การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตให้กับประชาชน  การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้เป็นไปตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับ
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  การจัดล าดับปัญหาเพ่ือด าเนินการแก้ไขให้ได้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  จะต้อง
พัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นระบบพร้อม  และสามารถปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจและ
สามารถท าให้ชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านโคกได้รับประโยชน์จากแนวทางการพัฒนา ให้เป็น
ชุมชนน่าอยู่   สภาพแวดล้อมที่ดี ประชาชนมีความสุขทั้งกายใจ 
                  โดยได้แถลงนโยบายการบริหารงาน และการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านโคก ต่อสภาเทศบาลใน             
การประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านโคก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันศุกร์ ที่ 27 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลต าบลบ้านโคก ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านโคก อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือให้ใช้เป็น
แนวทางในการติดตามตรวจสอบ การท างานของคณะผู้บริหารต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านโคก  ดังต่อไปนี้ 
  1. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร 

      1.1. พัฒนาเทศบาลต าบลบ้านโคกให้เป็นหน่วยงานที่ยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี             
มีมาตรฐาน ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพเพ่ือยกระดับความรู้ความ สามารถในการปฏิบัติงาน ซึ่งบุคคลเหล่านี้ถือว่าเป็น
ทรัพยากรบุคคลที่เป็นก าลังส าคัญของเทศบาลต าบลบ้านโคก อีกทั้งจะพัฒนาระบบการบริการสาธารณะที่ดีมี
มาตรฐาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้มีความรวดเร็ว สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้
อย่างตรงเป้าหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและชุมชนให้มากที่สุด 
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             1.2. ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สนับสนุนให้มีกิจกรรม และโครงการต่างๆ 
ส่งเสริมการท างานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการชุมชน ประชาชนในชุมชน และเทศบาล ท างานอย่างสมานฉันท์             
ไม่แตกแยก เพ่ือร่วมกันพฒันาและยกระดับชุมชนให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
         1.3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายต่าง ๆ ในชุมชนเพ่ือสนับสนุนการท างาน              
ของคณะกรรมการชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังเก่ียวกับยาเสพติดที่เป็นโทษกับเยาวชนและ
ประชาชนในชุมชน รวมถึงการสร้างเครือข่ายด้านอ่ืน ๆ โดยสนับสนุนให้มีการท างานร่วมกับเทศบาลต าบลบ้าน
โคกภาครัฐ ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ภาคเอกชน เปิดโอกาสให้มีบทบาทในท างาน 
  1.4. สนับสนุนและพัฒนาการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัยและตอบสนองต่อการ
ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

  2. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต 
     2.1. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัย สร้างความสามัคคีปรองดองของประชาชน                   
ในชุมชน ส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนให้เป็นมาตรฐาน และต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมก าหนดแนวทาง การพัฒนาชุมชนของตนเอง เพ่ือแก้ปัญหาให้ตรงประเด็น  มีทิศทางในการพัฒนา
ชุมชน สร้างชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่ อีกทั้ง เป็นการสร้างความร่วมมือร่วมใจ  และสร้างความสามัคคีระหว่าง
ประชาชนในชุมชน 
    2.2. สนับสนุนงบประมาณและดูแลในการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพของ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์และผู้ด้อยโอกาส อย่างให้ทั่วถึง เท่าเทียมกันและอย่างต่อเนื่อง   
  

         3. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
  3.1 ส่งเสริมพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในเขตเทศบาลต าบลบ้านโคกให้มีสื่อการเรียน การสอน และ
อุปกรณ์เพ่ือให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีมีประสิทธิ์ภาพและได้มาตรฐาน  
             3.2. สนับสนุน ส่งเสริม ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม งานรัฐพิธี และประเพณีท้องถิ่นต่างๆ 
ตามวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
  3.3. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กับสถานศึกษาและศูนย์การศึกษานอกระบบ โดยการสนับสนุนงบประมาณตามอ านาจหน้าที่ ส่งเสริมความ
ร่วมมือในการจัดกิจกรรม การประสานงาน การให้ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้านวิชาการ เพื่อ
เข้าสู่สังคมสมัยใหม่ในการรองรับเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในอนาคตอันใกล้นี้  
             3.4. สนับสนุนการแข่งขันกีฬาทั้งภายใน และ ภายนอกชุมชน เพ่ือแสดงถึงพลังความสามัคคี
ในชุมชน อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน ก่อให้เกิดมิตรภาพอันดีงามระหว่างชุมชน 
บริหาร พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจ า   และพนักงานจ้าง 
 

  4. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
  4.1. ประสานงานและเชื่อมโยงเครือข่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้ งจากภาครัฐ 
ภาคเอกชน และกลุ่มภาคีเครือข่ายต่างๆ โดยมุ่งหวังที่จะให้การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านโคก เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น 
      4.2. ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ ที่ เหมาะสมกับสภาวะของท้องถิ่นปัจจุบัน โดยน้อมน า 
พระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้  
      4.3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนรักและส านึกรักบ้านเกิด สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่ม                  
ของประชาชนในชุมชน เพ่ือสร้างอาชีพและรายได้ ให้กับตนเองและชุมชนอีกทั้งยังเป็นการสร้างความอบอุ่น 
และสร้างรั้ว เพื่อป้องกันภัยให้กับครอบครัวของประชาชนในชุมชนอีกทางหนึ่ง 
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  4.4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการค้าขายใน ตลาดสดเทศบาลต าบลบ้านโคก ให้เป็น
ตลาดสดที่น่าซื้อ น่ามอง และส่งเสริมตลาดการค้าชายแดน ไทย –ลาว ห้วยต่างให้มีความพร้อมในการเปิดประตู่
สู่อาเซียน 
 

      5.  นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     5.1. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ถนนในเขตเทศบาล ไฟฟ้า รางระบายน้ า              
ท่อระบายน้ า  และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้มีประสิทธิภาพ 
  5.2. ปรับปรุงและตกแต่งภูมิทัศน์ เพ่ือให้เกิดความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย              
จัดระเบียบป้าย ร้านค้า ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าบ้านเรือนของประชาชน เพ่ือให้สอดคล้องกับการ พัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง 
    5.3. พัฒนาและบ ารุงรักษาระบบน้ าประปาให้มีประสิทธิภาพ และมีก าลังการผลิตอย่าง
พอเพียงกับผู้ใช้บริการ รวมทั้งการจ่ายน้ าประปาให้ทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
 

     6.  นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   6.1. รณรงค์สร้างจิตส านึกให้กับประชาชนในการรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมให้มีการการจัดการขยะอย่างถูกวิธี สร้างแรงจูงใจและความตระหนักในหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดบ้าน และชุมชน การช าระค่าธรรมเนียม การจัดเก็บค่าขยะ รวมถึงการ
ปรับปรุงงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน  
  6.2. พัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานให้มีความพร้อม และมีความหลากหลาย
ของการให้บริการมากขึ้น ได้แก่ การเสริมสร้างสุขภาพและสุขภาวะที่ดี การเฝ้าระวังและการป้องกันโรค  มุ่งเน้น
การเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนโดยใช้การจัดการองค์ความรู้ ซึ่งมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเป็น
แกนหลักส าคัญในการขับเคลื่อน การเก็บข้อมูลตามข้อเท็จจริง และเป็นปัจจุบันเพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ใน
การวิเคราะห์ วางแผนและด าเนินการทั้งเป้าหมายที่ส าคัญก็คือ ต้องการให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมี
ทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองมากข้ึน ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง  เข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ 

           6.3. เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดย
การสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถ เพื่อเฝ้าระวังไม่ให้เกิดปัญหาทางสังคมและ ร่วม
ในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อาชญากรรม ยาเสพติด และดูแลสวัสดิการอย่างท่ัวถึงเพ่ือ
สร้างขวัญและก าลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ 
 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2.1  วิสัยทัศน์ 
              “ดินแดนคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง  ค้าขายไทย- ลาว บ้านโคกมีความสุขอย่างยั่งยืน” 
  

 2.2  ยุทธศาสตร์ 
1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการบริหารจัดการเศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
2.  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการเสริมสร้างสังคมที่มีความสุข 
3.  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการบริหารจัดการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
4.  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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 2.3  เป้าประสงค์ 

1. เป้าประสงค์ที่ 1   เศรษฐกิจของต าบลบ้านโคกมีเสถียรภาพ การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับสภาพผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. เป้าประสงค์ที่ 2 พัฒนาเทศบาลต าบลบ้านโคก ให้ไปสู่สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน 
(Green and Happyness)  

3. เป้าประสงค์ที่ 3  การบริหารจัดการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีความสะอาด เป็น
ระเบียบ ร่มรื่น มีสภาพภูมทัศน์ที่สวยงาม ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

4. เป้าประสงค์ท่ี 4  ประชาชนมีความรอบรู้คู่คุณธรรม 
 

 2.4  ตัวช้ีวัด 
1. ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ที่ 1  ร้อยละของจ านวนครัวเรือนที่เพ่ิมขึ้นจากการส่งเสริมและ

พัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ที่ 2  จ านวนร้อยละของโครงการที่เพ่ิมขึ้นเกี่ยวกับการน าพา

ต าบลบ้านโคกไปสู่สังคมแห่งความสุข 
3. ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ที่ 3  จ านวนร้อยละของโครงการที่เพ่ิมขึ้นด้านสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
4. ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ที่  4  จ านวนร้อยละของโครงการที่ เพ่ิมขึ้นในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ 
            2.5  ค่าเป้าหมาย 

   1. เทศบาลจัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านต่างๆ เพื่อให้บริการประชาชนได้ปีละ 3 โครงการ 
  2. ประชาชนในเขตเทศบาล มีความรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและกีฬาเพ่ือขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี   
  3. จ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนโดยทั่วไปที่มีสิทธิและลงทะเบียนกับเทศบาลเพ่ือ
ขอรับสิทธิได้รับบริการอย่างท่ัวถึงทุกคน 100 เปอร์เซ็นต์ 
  4. จ านวนกลุ่มส่งเสริมอาชีพเพ่ิมขึ้นปีละ 2 กลุ่ม เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
และพ่ึงตนเองได้มากขึ้น 
  5. จ านวนครัวเรือนในต าบลบ้านโคก สามารถบริหารจัดการขยะได้ด้วยตนเองเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
20 ครัวเรือนต่อปี 
  6. ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ร้อยละ 80  
  7. ปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลดลง ร้อยละ 5 ต่อปี 
  8. เทศบาลต าบลบ้านโคก มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ  ๖๐ 
 

2.6 กลยุทธ์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารจัดการเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพ่ือให้พ่ึงพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ส่งเสริมการค้าบริเวณชายแดนไทย-ลาว ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิง

วัฒนธรรม 
3. จัดให้มีและบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการเสริมสร้างสังคมที่มีความสุข 
  กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมธรรมาภิบาล เปิดโอกาสให้ประชาชน และภาคส่วนราชการได้มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการด าเนินงานเพ่ือความโปร่งใส และพัฒนาประชาธิปไตยให้เป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิต 

2. บริการสวัสดิการสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3. ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย และแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน 
4. อนุรักษ์ ส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญา ปราชญ์ท้องถิ่น วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1. ส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ลดปริมาณและควบคุมมลพิษ และ

ควบคุมสุขาภิบาลอาหาร สถานที่ สถานประกอบการ 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
4. สร้างเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
5. ส่งเสริมงานโรงพยาบาลและงานสาธารณสุขชุมชน 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
1. ส่งเสริมการศึกษาในระบบทุกรูปแบบ 
2. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ตามอัธยาศัย) 

 

 ๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
๑)  พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความปลอดภัย โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

ที่จ าเป็นเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
๒)  พัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมส าคัญทางศาสนา อนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเองตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔)  ก าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างมีระบบและมีความ

ยั่งยืน 
๕)  เทศบาลมีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 
 
 
 ๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลต าบลบ้านโคกมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม   
        ดังนี้ 

 
 
 
 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล   

เป้าประสงค์ 

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

วิสัยทัศน์ 
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๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 

สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
เทศบาลต าบลบา้นโคก 

  รายงานรายรบัจรงิตามงบประมาณ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  เดอืนตลุาคม ถงึเดอืนกนัยายน 

                   
หมวด ประเภท ประมาณการ รบัจรงิ 

รบัจรงิเกนิ
ประมาณการ 

หมวดภาษีอากร ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 330,000.00 347,487.50 17,487.50 

  ภาษีบ ารุงทอ้งที ่ 75,000.00 86,303.70 11,303.70 

  ภาษีป้าย 45,000.00 65,736.00 20,736.00 

  อากรการฆา่สตัว์ 3,500.00 3,461.00 -39.00 

รวมหมวดภาษีอากร 453,500.00 502,988.20 49,488.20 

หมวดคา่ธรรมเนียม 
คา่ปรบั และใบอนุญาต 

คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการ
ขายสุรา 

2,000.00 1,455.00 -545.00 

  คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคุม
อาคาร 

4,000.00 1,400.00 -2,600.00 

  คา่ธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 189,000.00 312,600.00 123,600.00 

  คา่ธรรมเนียมปิด โปรย ตดิต ัง้แผน่
ประกาศหรือแผน่ปลวิเพือ่การ
โฆษณา 

400.00 0.00 -400.00 

  คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบยีนราษฎร 1,500.00 1,810.00 310.00 

  คา่ธรรมเนียมตามประมวลกฎหมาย
ทีด่นิมาตรา 9 

100.00 130.00 30.00 

  คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบยีน
พาณิชย ์

1,000.00 700.00 -300.00 

  คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัการประกอบ
กจิการน ้ามนัเช้ือเพลงิ 

0.00 900.00 900.00 

  คา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ 500.00 600.00 100.00 

  คา่ปรบัผูก้ระท าผดิกฎหมายจราจร
ทางบก 

8,000.00 3,000.00 -5,000.00 

  คา่ปรบัการผดิสญัญา 1,500.00 23,335.99 21,835.99 

  คา่ปรบัผูก้ระท าผดิกฎหมายทะเบียน
พาณิชย ์

0.00 0.00 0.00 

  คา่ปรบัอืน่ ๆ 1,500.00 0.00 -1,500.00 

  คา่ใบอนุญาตรบัท าการเก็บ ขน สิง่
ปฏกิูล หรือมูลฝอย 

2,000.00 0.00 -2,000.00 

  คา่ใบอนุญาตรบัท าการก าจดัสิง่ปฏกิูล
หรือมูลฝอย 

2,000.00 0.00 -2,000.00 

  คา่ใบอนุญาตประกอบการคา้ส าหรบั
กจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สุขภาพ 

10,000.00 1,500.00 -8,500.00 

  คา่ใบอนุญาตจ าหน่ายสนิคา้ในทีห่รือ
ทางสาธารณะ 

0.00 1,500.00 1,500.00 

  คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคุม
อาคาร 

2,000.00 700.00 -1,300.00 

  คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการโฆษณาโดย
ใช้เครือ่งขยายเสียง 

1,000.00 1,395.00 395.00 

  คา่ใบอนุญาตอืน่ๆ 500.00 0.00 -500.00 

รวมหมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต 227,000.00 351,025.99 124,025.99 

หมวดรายไดจ้าก
ทรพัย์สนิ 

คา่เช่าหรือบรกิารสถานที ่ 400,000.00 436,340.00 36,340.00 

  ดอกเบ้ีย 350,000.00 378,227.03 28,227.03 
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รวมหมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 750,000.00 814,567.03 64,567.03 

หมวดรายไดจ้าก
สาธารณูปโภคและการ
พาณิชย ์

รายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย ์

300,000.00 451,814.00 151,814.00 

รวมหมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์ 

300,000.00 451,814.00 151,814.00 

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด คา่จ าหน่ายเศษของ 1,000.00 0.00 -1,000.00 

  คา่ขายแบบแปลน 50,000.00 18,900.00 -31,100.00 

  คา่รบัรองส าเนาและถา่ยเอกสาร 0.00 174.00 174.00 

  รายไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ๆ 30,000.00 32,325.00 2,325.00 

รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 81,000.00 51,399.00 -29,601.00 

หมวดภาษีจดัสรร ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และ
ลอ้เลือ่น 

600,000.00 340,708.40 -259,291.60 

  ภาษีมูลคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนด
แผนฯ 

14,000,000.00 14,847,781.27 847,781.27 

  ภาษีมูลคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. จดัสรร
รายไดฯ้ 

1,600,000.00 1,631,832.45 31,832.45 

  ภาษีธุรกจิเฉพาะ 40,000.00 54,957.49 14,957.49 

  ภาษีสุรา 800,000.00 0.00 -800,000.00 

  ภาษีสรรพสามติ 1,600,000.00 3,090,575.01 1,490,575.01 

  คา่ภาคหลวงแร ่ 38,000.00 36,932.70 -1,067.30 

  คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม 30,000.00 24,261.04 -5,738.96 

  คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิติ
กรรมตามประมวลกฎหมายทีด่นิ 

150,000.00 255,304.00 105,304.00 

รวมหมวดภาษีจดัสรร 18,858,000.00 20,282,352.36 1,424,352.36 

หมวดเงนิอดุหนุน
ท ั่วไป 

เงนิอุดหนุนท ั่วไป ส าหรบัด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าทีแ่ละภารกจิถา่ยโอน
เลือกท า 

17,830,500.00 15,400,728.00 -2,429,772.00 

รวมหมวดเงินอดุหนุนท ั่วไป 17,830,500.00 15,400,728.00 -2,429,772.00 

รวมท ัง้หมด 38,500,000.00 37,854,874.58 -645,125.42 
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เทศบาลต าบาลบ้านโคก 
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
เดือนตุลาคมถึงเดือนกันยายน 

  
  

หมวดรายจา่ย 
  

ประเภทรายจา่ย 
  

ประมาณการ 
  

รวมจา่ยจรงิ 

งบกลาง 

งบกลาง 

เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 239,200.00 224,335.00 

เบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ 4,413,600.00 4,173,300.00 

เบีย้ยงัชีพคนพิการ 950,400.00 950,400.00 

เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 48,000.00 35,500.00 

ส ารองจา่ย 204,100.00 190,802.00 

รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั 200,400.00 200,268.79 

เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการสว่นท้องถิน่ (กบท.) 

413,390.00 413,390.00 

             รวม งบกลาง          6,469,090.00          6,187,995.79 

งบเงิน
อดุหนุน เงนิอดุหนุน 

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 1,227,000.00 1,191,000.00 

เงนิอดุหนุนเอกชน 180,000.00 0.00 

 รวม งบเงินอดุหนุน          1,407,000.00          1,191,000.00 

งบ
ด าเนินงาน 

คา่ตอบแทน 

คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนั
เป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 

202,000.00 129,525.00 

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอก
เวลาราชการ 

210,000.00 59,640.00 

คา่เช่าบา้น 263,000.00 183,954.00 

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 50,000.00 29,500.00 

เงนิช่วยเหลือบตุร 20,000.00 0.00 

คา่ใช้สอย 

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ 1,538,700.00 981,397.25 

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพิธี
การ 

80,000.00 17,235.00 

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัิ
ราชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

2,463,600.00 1,558,264.91 

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 479,000.00 360,370.76 

คา่วสัดุ 

วสัดุส านกังาน 535,000.00 508,757.45 

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 187,500.00 155,100.00 

วสัดุงานบา้นงานครวั 275,000.00 137,418.00 

วสัดุกอ่สรา้ง 340,000.00 161,138.00 

วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 231,500.00 193,290.00 

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 76,000.00 10,000.00 

วสัดุคอมพิวเตอร์ 181,000.00 130,350.00 

วสัดุเช้ือเพลงิและหล่อลืน่ 1,030,000.00 805,433.85 

วสัดุเครือ่งแตง่กาย 238,500.00 238,500.00 

วสัดุเครือ่งดบัเพลงิ 55,000.00 19,500.00 

คา่อาหารเสริม (นม) 748,000.00 674,271.68 

วสัดุการเกษตร 85,000.00 71,620.00 

วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 140,000.00 113,880.00 

วสัดุอืน่ 60,000.00 59,640.00 
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คา่สาธารณูปโภค 

คา่ไฟฟ้า 1,000,000.00 349,396.55 

คา่บรกิารโทรศพัท์ 40,000.00 35,060.38 

คา่บรกิารไปรษณีย์ 30,000.00 13,477.00 

คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 70,000.00 59,230.00 

     รวม งบด าเนินงาน        10,628,800.00          7,055,949.83 

งบบคุลากร 

เงนิเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

เงนิเดือนนายก/รองนายก 695,600.00 695,520.00 

เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่ง
นายก/รองนายก 

120,000.00 120,000.00 

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รอง
นายก 

120,000.00 120,000.00 

เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรกึษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบรหิารสว่นต าบล 

198,800.00 198,720.00 

เงนิคา่ตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

1,260,000.00 1,258,560.00 

เงนิเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงนิเดือนพนกังาน 7,512,430.00 6,001,019.70 

เงนิประจ าต าแหน่ง 492,000.00 425,000.00 

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 4,285,600.00 4,100,844.00 

เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 467,580.00 386,305.00 

เงนิเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังาน 7,100.00 7,100.00 

        รวม งบบคุลากร        15,159,110.00        13,313,068.70 

งบลงทุน 

คา่ครุภณัฑ์ 

ครุภณัฑ์ส านกังาน 97,700.00 46,700.00 

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 50,000.00 50,000.00 

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุง
ครุภณัฑ์ 

630,000.00 0.00 

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ 0.00 0.00 

ครุภณัฑ์กฬีา 128,800.00 128,800.00 

ครุภณัฑ์การเกษตร 364,000.00 204,000.00 

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั 33,000.00 32,700.00 

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่ 2,000,000.00 0.00 

ครุภณัฑ์กอ่สรา้ง 54,000.00 54,000.00 

ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

30,000.00 0.00 

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่ิน
และสิง่กอ่สรา้ง 

413,000.00 250,000.00 

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค 683,500.00 0.00 

คา่ซ้ือหรือแลกเปลีย่นทีด่ิน 350,000.00 0.00 

คา่ถมดิน 2,000.00 0.00 

            รวม งบลงทุน          4,836,000.00             766,200.00 

                 รวมสทุธ ิ       38,500,000.00        28,514,214.32 

 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลต าบลบ้านโคก ได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ  Trend ปั จ จั ย แล ะส ถาน การณ์ ก าร
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

1. จุดแข็ง (S : Strength) 
    มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์มีบ้านพักรับรอง  
(โรงแรม,รีสอร์ท) ที่สามารถรองรับการท่องเที่ยวได้    
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 มีชายแดนติดต่อกับ สปป.ลาว  คือช่องห้วยต่าง 
 ประชาชนมีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม เป็นเอกลักษณ์ 
 ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของการออกก าลังกายมากขึ้น  โดยมีสนามกีฬาใน

หมู่บ้านครบทุกหมู่ 
 มีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม   
 เทศบาลต าบลบ้านโคกมีส่วนร่วมจากจิตอาสา  เช่น อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
 มีแหล่งท่องเที่ยวที่ค่อนข้างความสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามอยู่ในเขต

เทศบาล  
ซึ่งเทศบาลสามารถพัฒนาขึ้นให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงได้ ได้แก่ ศาลเจ้าปู่ตาหมวกค า, ดอยพระ
ธาตุ, ภูโพง 

 บุคลากรส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาในจังหวัดท าให้มีความใกล้ชิดและเข้าใจวัฒนธรรมหรือปัญหา 
ท้องถิ่น 

 ส านักงานเทศบาลเป็นสัดส่วน สามารถรองรับความเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต และ 
ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๒.  จุดอ่อน (W : Weakness) 
   งบประมาณในการพัฒนาไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

 ขาดการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวที่ดีในด้านการจัดมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยว
และ 

ควบคุม อุปสงค์( Deamand) อุปทาน( Supply) ด้านการท่องเที่ยวที่เหมาะสม, เยาวชนยังไม่เข้ามามีส่วนร่วมใน
การเป็นมัคคุเทศก์ 

 ธุรกิจระดับชุมชนยังไม่เข้มแข็งพอที่จะแข่งขันในตลาดการค้าเสรี ได้รับผลกระทบจาก
การค้า 

ส่วนกลาง 
 การรวมกลุ่มอาชีพยังไม่มีความเข้มแข็ง 
 โครงสร้างพื้นฐานยังไม่เพียงพอในการบริการประชาชน ทั้งถนน ไฟฟ้า ประปา 
 เกษตรกรโดยรวมยังมีปัญหาหนี้สินและความยากจน 
 พ้ืนที่อยู่นอกเขตชลประทานมีจ านวนมาก และพ้ืนที่ภูเขาบางแห่งยังขาดแหล่งน้ าเพ่ือ 

การเกษตร  
 ปัญหาการว่างงานหลังฤดูเก็บเก่ียว 
 ขาดตลาดกลางพืชผลทางการเกษตรที่ครบวงจร   
 เกษตรกรขาดความรู้ ทักษะ และความสามารถ ด้านการตลาดและการบรรจุภัณฑ์ และมี 

ค่านิยมการใช้สารเคมีอย่างแพร่หลาย 
 เกษตรกรใช้ประโยชน์จากที่ดินไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักวิชาการ ท าให้ดินเสื่อมสภาพ 

๓.โอกาส (O : Opportunity) 
 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและมีการให้บริการ Internet ต าบลเพื่อให้ประชาชนได้

ใช้ 
ประโยชน์อย่างเต็มที่ 
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 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความ 
ต้องการของท้องถิ่นมีคุณภาพเท่าเทียมกันและทั่วถึง 

 แนวโน้มการท่องเที่ยวปัจจุบันเน้นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และสุขภาพ 
 นโยบายในการส่งเสริมการค้าเสรีระหว่างประเทศ  รองรับประชาคมอาเซียน 
 การพัฒนาเส้นทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic  

Corridor) 
 นโยบายของจังหวัดในการเชื่อมโยงภาคการอุตสาหกรรมกับกลุ่มจังหวัดใกล้เคียง 
 ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลดีต่อโอกาสทาง

การค้า  
บริเวณชายแดน 

 ได้รับการสนับสนุนให้จุดผ่อนปรนทางการค้าชั่วคราวช่องภูดู่เป็นจุดผ่านแดนถาวร จะส่งผล 
ให้ด่านผ่อนปรนห้วยต่างได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว 

 การได้รับการอบรมและพัฒนาบุคลากรจากหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพต่างๆ 
 นโยบายของส่วนกลางในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง   

ที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เกิดความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และน้ า สร้างมูลค่าเพ่ิมการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศาสนา การพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการค้า การบริการ การขนส่งและการ
กระจายสินค้า 
 

 ๔.  ข้อจ ากัด / อุปสรรค (T : Threat) 
 ไม่มีกฎหมายที่เอ้ือต่อการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินของเกษตรกรในบางพ้ืนที่ 
 ขาดการลงทุนในอุตสาหกรรมการเกษตร ที่ใช้วัตถุดิบจากผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนที่ 
 ภัยจากการใช้สารเคมีในภาคเกษตรยังมีมาก และแพร่ขยายมากข้ึน 
 นโยบายการเปิดการค้าเสรี มีผลต่อสินค้าเกษตร ทั้งการบริโภคในพื้นที่และการส่งออก  
 ค่าครองชีพสูง การด าเนินชีวิตของผู้มีรายได้น้อยค่อนข้างล าบาก  เนื่องจากสินค้าอุปโภค 

บริโภคส่วนใหญ่ยังน ามาจากท้องถิ่นอ่ืน 
 ระเบียบกฎหมาย นโยบายจากส่วนกลางในลักษณะการสั่งการจากเบื้องบนลงมา  

(Top Down) เป็นอุปสรรคต่อการท างานของท้องถิ่นในบางครั้ง  
 การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลมีน้อยและใช้เวลาพอสมควรกว่าจะได้รับ ซ่ึง

เมื่อ 
ได้รับก็ล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนระยะเวลาที่วางไว้ 

 

๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านโคกนั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
 สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน  เชิงพื้นที่เทศบาลต าบลบ้านโคก 

ในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านโคก  ได้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
เป็นส าคัญ เนื่องจากจะท าให้ทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริง และสามารถวางแผนพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหา 
สนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุด ทั้งยังก่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้าด้วยความเห็น
พ้องต้องกัน ส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฉบับนี้ เทศบาลต าบลบ้านโคก ได้ท าการส ารวจความคิดเห็น



๙๗ 
 
 

จากประชาชนโดยการจัดท าประชุมประชาคมท้องถิ่น เพ่ือรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน ท าให้เทศบาล
ต าบลบ้านโคก  ได้รับข้อมูลอันเป็นประโยชน์ ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นได้
ดังนี้ 

 
 
 
 
สรุปผลการวิเคราะห์ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
 

ปัญหา สภาพปัญหา /  สาเหตุ 

1)  การประกอบอาชีพ   1. ประชาชนส่วนใหญ่ขาดอาชีพที่มีรายได้มั่นคง 
2. ขาดการประกอบอาชีพเสริมเกิดภาวะการว่างงานแฝง 
3. ขาดความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ 
4. การรวมกลุ่มอาชีพขาดการบริหารจัดการที่ดี 
5.ปัญหาค่าครองชีพสูงขึ้นเนื่องจากราคาน้ ามัน  ราคาสินค้ าเป็นพื้นฐานสูงขึ้น โดยไม่
มีมาตรการใดๆ ที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ 

2) การค้าบริเวณชายแดนไทย-
ลาว   

1. สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/เชิงอนุรักษ์ไม่ได้รับการพัฒนา 
2. ขาดการสร้างจุดเด่นของต าบลเป็นจุดขาย 
3. ความหลากหลายของการค้าชายแดน  

3) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ และเชิงวัฒนธรรม 

1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภูธาตุ  ภูโพง  และแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนยังไม่ได้เป็นรูปธรรม  
และยังไม่มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม   
2. ขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงกลุ่มและองค์กร
ชุมชนในพ้ืนที่ต่างๆ ด้วย เนื่องจากยังไม่เห็นความส าคัญว่าการท่องเที่ยวสามารถสร้าง
รายได้กระจายสู่ชุมชน  ทิ้งให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลเพียงหน่วยงานเดียว 
 3. ยังไมม่ีสถานที่อ านวยความสะดวกนักท่องเที่ยว 

4) บ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐาน  
สาธารณูปโภค  สาธารปการ 

1. ปัญหาการคมนาคม  เส้นทางการคมนาคมที่ประชาชนใช้เป็นเส้นทางการสัญจรไม่
สะดวก เนื่องจากถนนส่วนใหญ่ในต าบลทัพรั้ง  เป็นถนนดิน, ถนนลูกรัง และไม่ได้
มาตรฐาน โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนถนนจะลื่น เป็นหลุม เป็นบ่อ จ านวน 7 หมู่บ้าน 
2. ปัญหาการมีน้ าประปาใช้ไม่ทั่วถึง จ านวน 7 หมู่บ้าน 
3. ปัญหาการไม่มีการไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน ในบางครัวเรือนของหมู่บ้านบางหมู่บ้าน 
เนื่องจาก การขาดแคลนงบประมาณ รวมทั้งงานด้านการไฟฟ้าเป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานอื่น  คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จึงท าให้ความรวดเร็วในการด าเนินงานยัง
ติดขัดอยู่ อีกทั้งความเจริญที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วของชุมชน และการก่อสร้าง
บ้านเรือนขึ้นใหม่ ท าให้การขยายเขตไฟฟ้ายังไม่ทั่วถึง และปัญหาการขาดไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ ที่ให้แสงสว่างริมทางแก่ประชาชนได้รับความยากล าบาก ในการ
สัญจรในเวลากลางคืน และไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน จ านวน 7 หมู่บ้าน 
4. ปัญหาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และน้ าเพ่ือการเกษตรมีไม่
เพียงพอ เนื่องจากขาดแหล่งน้ าถาวร ขาดระบบชลประทาน ฝนทิ้งช่วง และเทศบาล
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ต าบลบ้านโคก  ยังขาดแคลนงบประมาณจ านวนมากในการด าเนินงานด้านแหล่งน้ า
เพ่ือการเกษตร ภายในต าบล  จ านวน7 หมู่บ้าน  
 

 
 
 
 
 
สรุปผลการวิเคราะห์ปัญหาสังคม 
 

ปัญหา สภาพปัญหา /  สาเหตุ 

1. บริการสวัสดิการสังคมและ  
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

1.  การส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชนยังไม่ครบถ้วนตามความต้องการ เช่น
กิจกรรมผู้สูงอายุ  สตรี จ านวน7 หมู่บ้าน  
2. การแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน จ านวน 7 หมู่บ้าน  

2) สร้างเสริมสุขภาพ   1. ขาดสถานที่พักผ่อน/สวนสาธารณะของชุมชน จ านวน 4 หมู่บ้าน  
2. ลานกีฬาหมู่บ้าน/สนามกีฬาท้องถิ่นไม่ทั่วถึงเพียงพอ จ านวน 2 
หมู่บ้าน  
3. หมู่บ้าน/ชุมชนขาดแคลนอุปกรณ์การกีฬา จ านวน 7 หมู่บ้าน  
4. ประชาชนขาดความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐาน จ านวน 7 หมู่บ้าน  
5. ขาดการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านสาธารณสุข จ านวน 7 หมู่บ้าน  

3)  การมีส่วนร่วมของประชาชน  
การส่งเสริมธรรมาภิบาล และความ
โปร่งใส 

1. ประชาชนไม่ได้รับความรู้ ความเข้าใจในกฎ/ระเบียบท้องถิ่น จ านวน  
7 หมู่บ้าน  
2. ประชาชนไม่เห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น      
3. ประชาชนขาดจิตส านึกของการมีจิตสาธารณะ  
4. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไม่ทั่วถึงครอบคลุม จ านวน 4 
หมู่บ้าน  

4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
และแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชน 

1. ป่าไม้เริ่มลดน้อยลง  เพราะมีปัญหาไฟป่า จ านวน 7 หมู่บ้าน  
2. เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เพียงพอในการช่วยเหลือภัยพิบัติ จ านวน 7 
หมู่บ้าน  
3. อุปกรณ์ของเทศบาลยังไม่เพียงพอต่อการบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนจากภัยพิบัติ  

5) ศาสนา  ภูมิปัญญา  ปราชญ์
ท้องถิ่น  วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น 

1. เยาวชน และประชาชนเริม่ไม่ให้ความส าคัญกับวัฒนธรรม ประเพณี  
ศาสนา จ านวน 7 หมู่บ้าน  
2. การเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นยังมีน้อย จ านวน 7 หมู่บ้าน  
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สรุปผลการวิเคราะห์ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ปัญหา สภาพปัญหา /  สาเหตุ 

1.  พ้ืนที่ป่าไม้ลดลง 1. ประชาชนลักลอบตัดไม้เพ่ือจ าหน่าย จ านวน 7 หมู่บ้าน   
2. มีการบุกรุกป่าเพ่ือขยายที่ดินท ากิน จ านวน 7 หมู่บ้าน                
3. ประชาชนขาดความรู้และจิตส านึกในการอนุรักษ์ป่า จ านวน               
    7 หมู่บ้าน     

2.  แหล่งน้ า 1. แหล่งน้ าตื้นเขินและเน่าเสียไม่ได้รับการปรับปรุงพัฒนา จ านวน             
    2 หมู่บ้าน  
2. ปัญหาการปล่อยของเสียและสารพิษลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ จ านวน    
    1 หมู่บ้าน บ้านโคกใหม่  
4. ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์สายน้ า จ านวน 7 หมู่บ้าน  
 

ปัญหา สภาพปัญหา /  สาเหตุ 

3.  ขยะสิ่งปฏิกูล 1. ขาดการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ จ านวน 7 หมู่บ้าน  
    ในอนาคตจะเกิดปัญหาขยะล้นเมือง 
2. สถานที่ก าจัดขยะตั้งอยู่ในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม จ านวน 1 หมู่บ้าน  
3. ประชาชนขาดความรู้ในการก าจัดขยะที่ถูกต้อง จ านวน 7 หมู่บ้าน  
4. พนักงานเทศบาลผู้รับผิดชอบยังมีความรู้ไม่เพียงพอส าหรับการบริหาร  
    จัดการขยะอย่างเป็นระบบ  

 

สรุปผลการวิเคราะห์ปัญหาด้านการศึกษา 

ปัญหา สภาพปัญหา /  สาเหตุ 

1. การประเมินคุณภาพการศึกษา  1. การประเมินคุณภาพแม้จะผ่านยังไม่อยู่ในระดับดีเด่น 
2. การส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาตามเกณฑ์ สมศ.ยังไม่ดีเท่าท่ีควร 

2. การมีส่วนร่วม 1 ชุมชนมีส่วนร่วมในระดับดี  แต่เรื่องหลักสูตรยังมีส่วนร่วมระดับ 
   ปานกลาง 

3. ประเพณี 1. ประเพณีบางอย่างเริ่มจะสูญหาย เช่น แห่ข้าวพันก้อน บุญพระเวส   
    เป็นต้น 



๑๐๐ 
 
 
 

 
ประเมินปัญหาและความต้องการในพื้นที่ 

จากลักษณะการขยายตัวของเทศบาลต าบลบ้านโคก  ที่ขาดการวางแผน ท าให้บริเวณพ้ืนที่ชุมชน         
มีการใช้ที่ดินปะปนกัน  ขาดรูปแบบที่ชัดเจน  ส่งผลให้มีการบริการสาธารณูปโภคต่างๆ  เช่น ไฟฟ้า ประปา  ถนน  
ระบบระบายน้ า  และการดับเพลิง  ไม่สามารถให้บริการชุมชนได้ทั่วถึง  และไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อความ
ต้องการของชุมชนในอนาคต เมื่อชุมชนมีการขยายตัว ย่อมมีความต้องการการบริการในด้านต่างๆ มากขึ้นจึงควรมี
การวางแผนรองรับการขยายตัวเพ่ือให้ชุมชนมีแนวทางเจริญเติบโต  และขยายตัวในทิศทางที่เหมาะสมตามลักษณะ
ทางกายภาพ  เศรษฐกิจ  สังคม  และสภาพแวดล้อม 

พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของเทศบาลต าบลบ้านโคกเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ร้อยละ 72 ของพ้ืนที่ทั้งหมด บริเวณ
โดยรอบของอ าเภอบ้านโคก มีภูเขาน้อยใหญ่ล้อมรอบเกือบทุกด้าน 

แนวโน้มการขยายตัวด้านประชากร 
  การขยายตัวของชุมชน เป็นผลต่อเนื่องมาจากการเพ่ิมขึ้นของประชากร ท าให้เกิดความ
ต้องการใช้พ้ืนที่เพ่ือกิจกรรมต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ในการคาดประมาณจ านวนประชากรในอนาคต จะต้องค านึงถึง
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงประชากร เช่น การอพยพย้ายถิ่นทั้งตามฤดูกาลและย้ายถิ่นถาวรตลอดจนการ
ลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน อันอาจก่อให้เกิดการจ้างงานในพ้ืนที่ ซึ่งหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปัจจุบันมากนัก
คาดว่าประชากรจะเพ่ิมมากข้ึนตามที่ได้คาดการณ์ไว้ 
  ทางด้านการเปลี่ยนแปลงของประชากร พบว่าระหว่างปี พ.ศ.2544 – พ.ศ.2546 ประชากร
ในเขตเทศบาลต าบลบ้านโคกมีแนวโน้มลดลงร้อยละ 1.74 ต่อปี ต่อมาระหว่างปีพ.ศ.2547 – พ.ศ.2554             
มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนในอัตราการเฉลี่ยร้อยละ 0.2 ต่อปี  
  การคาดการประมาณจ านวนประชากร ได้พิจารณาจากการคาดการณ์ของเทศบาลต าบลบ้าน
โคก ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงประชากรของเทศบาลต าบลบ้านโคก ในอดีต ปี พ.ศ. 2544 – ปี พ.ศ. 2554 
รวมถึงการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของชุมชน ซึ่งจะใช้อัตราการเพ่ิมของประชากรเฉลี่ยร้อยละ 0.41 ต่อปี 
น ามาค านวณประชากรในอนาคตของชุมชน  

 โดยใช้ฐานประชากรปี พ.ศ.2554 มีประชากรภายในเขตวางผังเมืองชุมชน รวมทั้งสิน 
3,788 คน และในอนาคตอีก 20 ปี ข้างหน้า พ.ศ. 2574 จะมีประชากรประมาณ 4,112 คน      

 

บทบาทและหน้าที่ของชุมชน 
  จากผังภาค และผังอนุภาค ของกรมโยธาธิการและผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย ได้ศึกษาโครงสร้าง
ระบบชุมชนของภาค พบว่าบทบาทหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านโคก ในปี พ.ศ.2555 ผังภาคและผังอนุภาค           
ได้ก าหนดให้เทศบาลต าบลบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นชุมชนศูนย์กลางระดับที่ 4 ของจังหวัดอุตรดิตถ์             
มีบทบาทเป็นศูนย์กลางการบริการปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตในระดับท้องถิ่น และในอนาคตปี พ.ศ.2575 
บทบาทและหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านโคก ได้ถูกก าหนดให้เป็นชุมชนศูนย์กลางล าดับที่ 4 ของผังภาคและ            
ผังอนุภาค  และเป็นชุมชนศูนย์กลางล าดับที่ 4 ของผังเมืองรวมจังหวัด โดยนอกจากบทบาทของการเป็น
ศูนย์กลาง ของการบริการปัจจัยขั้นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตในระดับชนบทแล้ว ยังมีบทบาทอ่ืน คือ เป็น
ศูนย์กลางการบริการทางการเกษตร และศูนย์กลางการบริการทางสังคมอีกด้วย 

ตารางท่ี 2.1  แสดงการคาดประมาณจ านวนประชากรในอนาคต เทศบาลต าบลบ้านโคก 
ปี พ.ศ. จ านวนประชากร(คน) 
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(อัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรในอนาคตเฉลี่ยร้อยละ  0.41  ต่อปี) 
2554 
2559 
2564 
2569 
2574 

3,788 
3,866 
3,947 
4,028 
4,112 

ที่มา: จากการค านวณโดยวิธี Exponential Rate of Growth 
                               ข้อมูลจากผังเมืองรวมชุมชนเทศบาลต าบลบ้านโคก ปี 2556 

 

แนวโน้มและทิศทางการขยายตัวของชุมชนในอนาคต    

 เมื่อศึกษาถึงทางสภาพทางกายภาพ  เศรษฐกิจ  สังคม และประชากรของชุมชน  ท าให้ทราบถึง
ปัญหาทิศทางและแนวโน้มการขยายตัวของชุมชน  และสามารถน ามาก าหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
อนาคตตลอดจนแนวทางการพัฒนาต่างๆ  โดยให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ของชุมชน 

 ในส่วนนี้จะเป็นการวิเคราะห์สภาพพ้ืนที่ชุมชน  เพ่ือแสดงให้เห็นถึงปัญหาข้อจ ากัดตลอดจนศักยภาพ          
ในการพัฒนาพ้ืนที่  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

    ปัญหาของชุมชน 
         เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของเทศบาลต าบลบ้านโคก เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ าปาด ท าให้
การขยายตัวของชุมชนค่อนข้างล าบาก ท าให้การตั้งถิ่นฐานส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตพ้ืนที่กันออกจากเขตป่าสงวน
แห่งชาติป่าน้ าปาด 

    ข้อจ ากัดของชุมชน 
  เนื่องจากสภาพโดยทั่วไปของเทศบาลต าบลบ้านโคก เป็นภูเขาน้อยใหญ่ล้อมรอบเกือบทุกด้าน 

และภูเขาดังกล่าวส่วนใหญ่มีพ้ืนที่เป็นป่าไม้  พ้ืนที่ป่าไม้เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ท าให้การ
ขยายตัวของชุมชนค่อนข้างล าบาก 

      ศักยภาพของชุมชน 
   ประชากรในพ้ืนที่ประกอบอาชีพสอดคล้องกับสภาพทางกายภาพ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เหมาะส าหรับ
ปลูกไม้เศรษฐกิจและพืชไร่ 
 

 แนวโน้มและทิศทางการขยายตัวของชุมชน  

  แนวโน้มการขยายตัวของชุมชนจะขยายตัวไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 1268 

 1) แนวทางการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต 
  แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตของเทศบาลต าบลบ้านโคก พิจารณาจากแนวโน้มการ
ขยายตัวของชุมชน ข้อจ ากัดทางด้านกายภาพและพ้ืนที่รองรับการขยายตัวของชุมชน การใช้ที่ดินในอนาคตจึง
เป็นข้อเสนอแนวทางการจัดระเบียบ  และการบริการให้ เป็นไปอย่างมีระบบ เพ่ือเป็นแนวทางให้ท้องถิ่นและ
ภาครัฐ           ที่เก่ียวข้อง สามารถด าเนินการพัฒนาพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 
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หลักเกณฑ์ในการพิจารณาพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน เพ่ือรองรับการขยายตัวของประชาชน  
ในอนาคตก าหนดให้มีการขยายตัวไปในพ้ืนที่ว่าง พ้ืนที่มีศักยภาพทางการเกษตรต่ า และเป็นพ้ืนที่ที่มี
ความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน มีเส้นทางคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเป็นระบบที่สมบูรณ์ และประหยัดงบประมาณใน
การขยายโครงข่ายการบริการขั้นพ้ืนฐาน 
  ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตของเทศบาลต าบลบ้านโคก ได้ก าหนดให้มีศูนย์กลาง
ชุมชนบริเวณหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 การจัดวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน ก าหนดให้ชุมชนขยายตัวไปใน
พ้ืนที่ที่สามารถรองรับ การเจริญเติบโตของชุมชน โดยแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็นประเภทต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ (แผนผังที่ 3.1) 

๑.) ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเป็นส่วนใหญ่ โดยมี 
ร้านค้าสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอ่ืนๆ ที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยในระดับที่ได้มาตรฐาน และไม่ควรมี
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยก าหนดให้มีการขยายตัวอยู่รอบบริเวณเขตที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง และในพ้ืนที่ต่อเนื่องในบริเวณเขตชุมชนเดิมซึ่งสามารถรับบริการจากศูนย์กลางของชุมชนได้
โดยสะดวก  

2.) ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยปานกลาง ให้ใช้ประโยชน์เพ่ือการอยู่อาศัยซึ่งมิใช่อาคารขนาด
ใหญ่ สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ ่โดยก าหนดให้มีการขยายตัวอยู่รอบบริเวณ
เขตศูนย์กลางของเมืองซึ่งเป็นเขตพาณิชยกรรม และในพื้นที่ต่อเนื่องในบริเวณเขตชุมชนเดิม ซึ่งสามารถรับบริการ
จากศูนย์กลางของชุมชนได้โดยสะดวก  
  3.)  ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ที่ดินประเภทนี้ใช้ประโยชน์เพ่ือ
การ             พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย โดยมีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เหมาะสม กิจกรรมที่ไม่ควร
อยู่ในที่ดินประเภทนี้ มีลักษณะเช่นเดียวกับการใช้ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย เสนอให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
จากบริเวณเดิม และสัมพันธ์กับการใช้ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย 
  4.) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ใช้ประโยชน์เพ่ือการเกษตรกรรมหรือที่เกี่ยวข้องกับ
การเกษตรเป็นส่วนใหญ่ โดยมีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เหมาะสม การสร้างที่อยู่อาศัยสามารถกระท า
ได้ แต่ไม่ควรเป็นการจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัยการพาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม การใช้ที่ดินประเภทนี้จะ
อยู่โดยรอบพ้ืนที่ชุมชน 
  5.)  ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการ และการรักษาคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ใช้ประโยชน์
เพ่ือการนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับการนันทนาการ เช่น สวนสาธารณะ สนามกีฬา สนามเด็กเล่น ตลอดจน
เพ่ือการสาธารณประโยชน์ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดีของชุมชน 
   6.) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครอง ดูแลรักษา หรือ
บ ารุงป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นน้ าล าธารและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายที่เกี่ยวกับป่าไม้
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

          7.)  ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ให้ใช้ประโยชน์เพ่ือการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับศาสนา 
การศึกษา หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
  8.) ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ให้ใช้ประโยชน์เพ่ือการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับการศึกษา 
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
  9.) ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ใช้ประโยชน์เพ่ือ
กิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
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   แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตของผังเมืองชุมชนเทศบาลบ้านโคก จ าแนกการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเท่านั้น การใช้ที่ดินที่มีอยู่เดิมสามารถอยู่ต่อไปได้ แต่ไม่ส่งเสริมให้มีการ
ขยายพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน ในกรณีที่การใช้ประโยชน์ที่ดินเดิม ขัดกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต 
 

  2)  แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง 
   ในการด าเนินการปรับปรุง และพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งในเบื้องต้น ท้องถิ่นควรจะ
ปรับปรุงโดยการกันเขต และท าทางเท้าก่อน เพ่ือสามารถรองรับระบบสาธารณูปโภคที่จ าเป็น เช่น ท่อระบาย
น้ า             ท่อประปา สายไฟฟ้า ฯลฯ แล้วจึงด าเนินการปรับปรุงผิวจราจรตามผังที่เสนอแนะเป็นขั้นตอน
ต่อไป รวมทั้งพิจารณาเส้นทางจักรยานเพ่ือเป็นการลดการใช้พลังงาน และส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้จักรยาน
แทนการใช้รถยนต์ ซึ่งเป็นวิธีการลดมลภาวะทางด้านเสียง และอากาศอีกทางหนึ่ง นอกจากนั้นบริเวณทางเท้า
ของถนนควรปลูกต้นไม้ยืนต้นตลอดสองข้างทาง เพ่ือความสวยงามและร่มรื่นของชุมชน 
   อนึ่ง โครงการระบบคมนาคมและขนส่งได้ก าหนดให้มีถนนสายต่างๆ ซึ่งมีเขตทางกว้าง
เพียงพอที่จะท าการวางท่อระบายน้ าได้ ดังนั้น ในการพัฒนาระบบถนนภายในชุมชนสิ่งที่ควรท าควบคู่กันไป คือ 
การจัดให้มีท่อระบายน้ าตลอดแนว 2 ฝั่งถนน ซึ่งในรายละเอียดของพ้ืนที่ เช่น ระดับความลาดเอียงทิศทางการ
ไหลของน้ า ขนาดของท่อ ท้องถิ่นอาจขอความร่วมมือจากส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดในการออกแบบ 
โดยใช้เขตทางของถนนสายต่างๆ ในแผนผังเป็นโครงข่ายของระบบระบายน้ าได้ 
   โครงการคมนาคมและขนส่ง เป็นการก าหนดระบบของถนนให้มีขนาดความกว้างที่เหมาะสม
กับสภาพชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้เป็นแผนแม่บท ใน
การส่งเสริมและพัฒนาพ้ืนที่  และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการปรับปรุงถนนเดิม ก่อสร้างถนนเพ่ิมเติมซึ่งท าให้
โครงข่ายมีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจที่จะก่อสร้างขึ้น
ใหม่  ซึ่งเทศบาลจ าเป็นที่จะต้องก าหนดระบบมาตรฐานของถนนโครงการไว้ตั้งแต่เบื้องต้น  เพ่ือลดปัญหาและ
เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต  

  ลักษณะของถนนในอนาคต จะแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ  ได้ดังนี้ 
ถนนเดิมปรับปรุง หมายถึง ถนนที่มีอยู่เดิมขนาดเขตทางกว้างเพียงพออยู่แล้ว เพียงแต่ท าการปรับปรุง

ผิวจราจรให้เหมาะสม  เพื่อรองรับระบบการคมนาคมภายในชุมชนให้ดีขึ้นในอนาคต 
 ถนนเดิมขยาย หมายถึง ถนนที่มีอยู่เดิมแต่ขนาดเขตทางไม่ได้มาตรฐาน อาจจะมีปัญหาทางด้าน
การจราจรในอนาคต  จึงจ าเป็นต้องเพ่ิมขนาดเขตทางและผิวจราจรให้มากเท่าที่จะขยายได้ โดยพิจารณาจาก
สภาพและลักษณะของถนนเป็นเกณฑ์ 
 ถนนโครงการ หมายถึง ถนนที่ได้ก าหนดขึ้นใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับการขยายตัวของพ้ืนที่ชุมชนและ
ปรับปรุงระบบคมนาคมภายในพื้นที่ชุมชนให้ครบวงจร 
 ส าหรับโครงการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งของเทศบาลต าบลบ้านโคก ประกอบด้วย ถนนเดิม
ปรับปรุงผิวจราจร ถนนเดิมขยายและถนนโครงการ โดยแบ่งประเภทถนนและเขตทางออกเป็น 1 ประเภท ได้แก่
  

-  ถนนประเภท ก เขตทางขนาด  12.00 เมตร 

 

 

 
3)  โครงการพัฒนา 
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        แนวทางและโครงการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านโคก เป็นการเสนอแนะแนวความคิดและหลักการทั่วๆ 
ไป โดยพิจารณาจากองค์ประกอบขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น และมีความส าคัญส าหรับชุมชนเพ่ือให้ท้องถิ่นสามารถ
น าไปปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพในการด าเนินงานและงบประมาณท่ีได้รับ 

 1. โครงการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง 

สภาพปัญหา  
   สภาพการจราจรภายในชุมชนบ้านโคกในปัจจุบัน ยังอยู่ในสภาพคล่องตัวไม่มีปัญหามากนัก 
เนื่องจากปริมาณการจราจรยังมีไม่มากนัก ส่วนมากเป็นการจราจรผ่านชุมชน โดยอาศัยถนนสาย ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1268 เป็นเส้นทางสายหลัก  
 แนวทางพัฒนาและปรับปรุง 

ปรับปรุงถนนซอยต่างๆ ในชุมชนตามผังถนนที่เสนอแนะ เพ่ือให้การจราจรภายในชุมชนสามารถ
ใช้เส้นทางดังกล่าวได้สะดวก อันอาจจะเป็นผลที่ท าให้ปริมาณการจราจรบริเวณทางแยกต่างๆ ลดลง และเป็น
การเพ่ิมบทบาทและหน้าที่ของถนนให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์ 

 

 

2.  โครงการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการจราจร 
สภาพปัญหา 

   ปัญหาทางด้านการจราจรของชุมชน ได้แก่  บริเวณในเขตเทศบาลฯ มีถนนบางเส้นทางมีขนาด
คับแคบและเล็กเกินไป จนท าให้การสัญจรไป-มาไม่สะดวก  
 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุง 
   ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมสายหลัก สายรองและสายย่อย ให้เพียงพอและได้มาตรฐาน รวมทั้ง
การบ ารุงรักษา เพ่ือให้การสัญจรระหว่างชุมชน และภายในชุมชนมีความสะดวกและปลอดภัย พร้อมทั้งติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าสาธารณะและป้ายจราจรในจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทุกแห่ง 

  3.  โครงการปรับปรุงวิธีการจัดเก็บและก าจัดขยะ 
สภาพปัญหา 

เนื่องจากพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลบ้านโคก มีปริมาณขยะ 10 ตัน/วัน แต่เนื่องจากชุมชนมีการ
ขยายตัวอยู่ตลอดเวลา การจัดเก็บและก าจัดขยะในปัจจุบันใช้วิธีเทลงหลุม และฝังกลบ ท าให้มีขยะตกค้างไม่
สามารถท าลายได้หมด อาจเกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อม จึงควรมีการจัดการเกี่ยวกับพ้ืนที่ทิ้งขยะให้ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ  

แนวทางพัฒนาและปรับปรุง 
  ในเบื้องต้นท้องถิ่นสมควรปรับปรุงระบบและวิธีการก าจัดขยะของชุมชนใหญ่ๆ ในเขตเทศบาล
เป็นวิธีที่เหมาะสม 2 รูปแบบ คือ 
 1.) การก าจัดขยะด้วยการเผา (Sanitary Landfill) 
      เป็นวิธีการก าจัดขยะที่นิยมจัดท ากันมากในการก าจัดขยะของชุมชนใหญ่ๆ ในเขตเทศบาลเป็นวิธีที่
เหมาะสมและถูกต้อง 
      โดยประกอบกับการคัดแยกขยะแห้งเพ่ือรีไซเคิล กับขยะเปียกที่สามารถน าไปท าปุ๋ย ท าให้ลด
ปริมาณของขยะที่ก าจัดให้เหลือน้อย อีกทั้งใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (Effective Microorganisms: EM) ซึ่ง
สามารถช่วยในการย่อยสลายขยะและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 



๑๐๕ 
 
 
 2.) การก าจัดขยะด้วยการเผา (Incineration) 
      การเผา หมายถึง การเผาขยะในเตาเผาที่สร้างขึ้นเพ่ือเผาขยะได้โดยสมบูรณ์นั้นความร้อนจะมี
ปริมาณ 1,250-2,000 องศาฟาเรนไฮท์ เตาเผาขยะแบบง่ายๆ จะประกอบด้วย ห้องเผาขยะซึ่งมีตะแกรงรับขยะ
ช่องเดินขยะเพ่ือเผา ปล่องไฟและช่องเขี่ยข้ีเถ้า 
 

4.  โครงการจัดสร้างโรงฆ่าสัตว์เทศบาล   
   เทศบาลต าบลบ้านโคก มีโรงฆ่าสัตว์ จ านวน 1 แห่ง เพ่ือพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ให้บริการแก่ชุมชน ให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ   

5.  โครงการสงวนรักษาและใช้ประโยชน์พื้นที่ของราชการ 
สภาพปัญหา  

   จากการส ารวจพ้ืนที่ภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านโคก พบว่ามีโรงเรียน จ านวน 4 แห่ง  และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 5 แห่ง 

แนวทางพัฒนาและปรับปรุง 
   เนื่องจากพ้ืนที่สาธารณะภายในเขตเทศบาล ที่สามารถน ามาพัฒนาได้มีจ านวนน้อย  สมควร                 
ที่เทศบาลจะน าพ้ืนที่เหล่านี้มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด เทศบาลจะต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่
รับผิดชอบขอสงวนพื้นที่ดังกล่าว เพ่ือใช้ในราชการต่อไปในอนาคต 

6.  โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ าของชุมชนและจัดเตรียมพื้นที่เพื่อการบ าบัดน้ าเสียของชุมชน 
สภาพปัญหา 

   การขยายตัวของเทศบาลมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น ทั้งทางด้านประชากรและ
เศรษฐกิจ  เมื่อมีการรวมตัวของกิจกรรมต่าง ๆ  บนพ้ืนที่  ย่อมมีปัญหาน้ าเสียที่จะเกิดขึ้นจากบ้านเรือน เช่น 
การซักล้างหรือท าความสะอาด ตลอดจนน้ าเสียสู่บ่อเกรอะ–บ่อซึม ซึ่งอาจจะไหลปะปนไปกับน้ าเสียโดยทั่วไป 
และไหลออกสู่ทางระบายน้ าและลงสู่แม่น้ าในที่สุด ปัญหาน้ าเสียนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจิตและร่างกาย
ของประชาชนโดยส่วนรวม และก่อความเสียหายต่อสภาวะทางเศรษฐกิจทั่วไปของชุมชน 
   ลักษณะของการระบายน้ าของเทศบาล ปัจจุบันยังไม่ได้มีการวางระบบไว้อย่างสมบูรณ์จึงท าให้
เกิดปัญหาในอนาคตเมื่อมีการขยายตัวทางด้านที่อยู่อาศัย  พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม ถ้าไม่มีการ
เตรียมการไว้เสียแต่เบื้องต้น  ปัญหาที่เกิดจากการระบายน้ าและปัญหาน้ าเสีย จะส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อม
ของชุมชนในอนาคต 
  แนวทางการพัฒนาและปรับปรุง 
 ในเบื้องต้นเทศบาลสมควรจัดวางระบบท่อระบายน้ าภายในชุมชนโดยมีโครงข่ายของระบบระบายน้ าให้
สอดคล้องกับโครงข่ายของระบบถนนในอนาคตของชุมชน เพ่ือรับน้ าจากส่วนต่าง ๆ ของชุมชนไปยังระบบบ าบัด
น้ าเสียรวมและควรด าเนินการ ดังนี้ 
  - ด าเนินการหาวิธีการก าจัดหรือดักวัสดุขนาดใหญ่ และขยะมูลฝอยจากน้ าเสียที่ปล่อยจากอาคาร
บ้านเรือนก่อนที่ไหลลงสู่ท่อระบายน้ า เพ่ือป้องกันการอุดตันของระบบระบายน้ า 
  - ก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือควบคุมการถมที่ดินก่อนการปลูกสร้างอาคาร ในกรณีที่เป็นพ้ืนที่ลุ่มต่ าเพ่ือ
ป้องกันการระบายน้ าที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากพ้ืนที่บางส่วนจะถูกปิดและกลายเป็นที่ลุ่มน้ าขัง ไม่สามารระบายน้ าออก
จากพ้ืนที่ได้ 
  - ลงหลักปักแนวเขตล าห้วย หนอง ร่องน้ าสาธารณะ ให้เห็นเด่นชัด เพื่อป้องกันการรุกล้ าและออก          
ข้อก าหนดการให้ถอยร่นแนวอาคารจากริมทางน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า 3.00 - 6.00 เมตร เพ่ือสะดวก แก่การ



๑๐๖ 
 
 
บ ารุงรักษาสภาพทางน้ า 
  - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงในทางระบายน้ า หรือ แหล่ง
น้ าของชุมชน 
 

7.  โครงการปรับปรุงและขยายการให้บริการประปา  
สภาพปัญหา  

   เทศบาลต าบลบ้านโคก มีปริมาณ การใช้น้ า 800 ลูกบาศก์เมตร/วัน และในช่วงหน้าแล้งน้ าจะ
ขาดแคลน แหล่งน้ าอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอกับความต้องการของประชากร ซึ่งในบางหมู่บ้านมีน้ ากินและน้ าใช้
อย่างเพียงพอ แต่บางหมู่บ้านมีน้ าไม่เพียงพอ  

แนวทางพัฒนาและปรับปรุง 
   เพ่ือรองรับการขยายตัวของปริมาณประชากรในอนาคต จะต้องเพ่ิมก าลังการผลิตน้ าประปา ให้
ได้คุณภาพมาตรฐานเพิ่มขึ ้น  และส ารวจหาแหล่งน้ าประปาส ารอง เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชากรในอนาคต และส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์แหล่งน้ าของชุมชน  

 

8. โครงการปรับปรุงและขยายการให้บริการโทรศัพท์ 
   เทศบาลต าบลบ้านโคก มีการให้บริการด้านการสื่อสาร เป็นการบริการโทรศัพท์สาธารณะ                
ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของคนในชุมชน ซึ่งปัจจุบันการใช้บริการโทรศัพท์สาธารณะมีการปรับตัวลดลง 
เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้โทรศัพท์มือถือและมีแนวโน้มว่าจะมีปริมาณการใช้โทรศัพท์มือถื อเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง       
  

 
9. โครงการอนุรักษ์พื้นที่ริมน้ าโดยกันไว้เป็นเขตรักษาสภาพแวดล้อมในระยะที่เหมาะสม 
สภาพปัญหา 

   จากสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเทศบาลต าบลบ้านโคก  บริเวณริมฝั่งของคลองและบริเวณริมล า
ห้วยเกิดน้ ากัดเซาะ ท าให้เกิดการพังทลายของดิน   

แนวทางพัฒนาและปรับปรุง 
   ในการรักษาคุณภาพแหล่งน้ า และเพ่ือประโยชน์ในการป้องกันการรุกล้ าแนวฝั่ง ตลอดจนการ
รักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนในอนาคต สมควรด าเนินการ ดังนี้ 
   - ส ารวจสภาพแหล่งน้ าของชุมชนพร้อมกับจัดท าแผนพัฒนา และปรับปรุงแหล่งน้ าโดยเน้นการ
ประชาสัมพันธ์ให้กบัประชาชนได้รับรู้และเข้าใจวัตถุประสงค์ เพ่ือช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อม 
   - ก าหนดให้ พ้ืนที่ ริมฝั่ งแม่น้ า ล าคลอง ที่ อยู่ ใน เขตวางผั งเมืองชุมชนเป็นเขตรักษา
สภาพแวดล้อมในระยะท่ีห่างจากริมฝั่งประมาณ 6.00-10.00 เมตร 

10. โครงการจัดสร้างสวนสาธารณะ  สวนสุขภาพและสนามเด็กเล่นของชุมชน 
สภาพปัญหา 

   ปัจจุบันเทศบาลมีสนามเด็กเล่น 3 แห่ง ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชนและยังขาด
แคลนสวนสาธารณะและสวนสุขภาพ  ในอนาคตเมื่อชุมชนมีการเจริญเติบโตขึ้น สิ่งส าคัญที่ชุมชนควรส่งเสริมให้
เพ่ิมมากข้ึน ได้แก่  สนามเด็กเล่น พ้ืนที่สวนสาธารณะ หรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจส าหรับบุคคลทั่วไป 

แนวทางพัฒนาและปรับปรุง  



๑๐๗ 
 
 
  เทศบาล  สมควรด าเนินการหาพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ในการจัดท าสนามเด็กเล่น  สวนหย่อม  
สวนสาธารณะหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  ตามแบบมาตรฐานบนพ้ืนที่ตั้งแต่ 60, 80,100  ตารางวา ตามความ
เหมาะสมของพ้ืนที ่  

 
ประเมินสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
           จากสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเทศบาลต าบลบ้านโคก  ด้านการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ       
ที่ผ่านมา สามารถสรุปประเด็นของปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ได้ดังนี้  

1.  แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์มีอยู่กระจัดกระจายทั่วไป  แต่ในบางแห่งขาดผู้ดูแล 
นอกจากนี้การอนุรักษ์ธรรมชาติ ยังคงเป็นไปในลักษณะต่างคนต่างท า ขาดระบบ และรูปแบบ ที่แน่นอน ซึ่งท า
ให้เกิด ความเสื่อมโทรม กับแหล่งธรรมชาติ ที่มีคุณค่าเป็นอันมาก  

2.  การไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ท าให้มีการเติบโต 
ของการพัฒนาโครงการด้านต่างๆ เป็นไปอย่างไร้ทิศทาง และขาดความเหมาะสม  

3.  ผู้ดูแลรับผิดชอบพื้นท่ีแหล่งธรรมชาติ บางแห่งยังขาดความรู้ความเข้าใจ และขาดการ
บริหารจัดการ ที่ดี เช่น เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ได้ก าหนดไว้ และขาดความรู้ ความเข้าใจ รวมถึง
ขาดการประสานงาน ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.  มีปัญหาการลักลอบตัดไม้ท าลายป่า  บุกรุกที่ป่าสงวน  โดยมีการลักลอบตัดประดู่-ชิงชัน
นับร้อยต้นกลางป่าชายแดนบ้านโคก เมืองอุตรดิตถ์  มีสถานการณ์รุนแรง  จากการประชุมโดย นายบุญชอบ              
สุทธมนัสวงษ์  อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมที่ห้องประชุมเทศบาลต าบลบ้านโคก โดยมี นายวีระชัย ภู่เพียงใจ              
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายบุญเหลือ บารมี นายอ าเภอบ้านโคก นายธีระ เงินวิลัย ผู้อ านวยการ
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ นายภูริทัศน์ แมดเมือง หัวหน้าหน่วยป้องกัน
รักษาป่า อต.6 (ห้วยน้อยกา) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ล าปาง) นายดิเรก จันท์ใจ ผู้อ านวยการส่วน
ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าจังหวัดพิษณุโลก นายสมคิด จีรัตน์ ผู้อ านวยการส านักจัดการป่าไม้ที่ 3 ล าปาง             
พ.ต.อ.ถวัลย์  บุญสูง ผู้ก ากับการต ารวจตระเวนขายแดนที่ 316 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ด้วย 

 อธิบดีกรมป่าไม้ บินด่วนตรวจขบวนการไม้เถื่อนต่างชาติ ลอบข้ามแดนตัดประดู่ – พะยูง -
ชิงชัน ชายแดนอุตรดิตถ์ เหี้ยนกว่า 200 ต้น ก่อนชักลากข้ามเขตแดนกลับไปแปรรูปในฝั่งประเทศเพื่อน
บ้าน นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ ส่วนแผนประสานงานศูนย์
ประสานงานการปฏิบัติที่ 4 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในส่วนกลาง (ศปป.4 กอ.รมน.) ได้บินด่วนเข้า
พ้ืนที่ตรวจสอบกรณีขบวนการลักลอบตัดไม้ต่างชาติแอบลักลอบเข้ามาตัดไม้ประดู่ ไม้ชิงชัน เขตชายแดนไทย               
ที่บ้านวังสัมพันธ์ อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ กว่า 200 ต้น ก่อนขนข้ามไปแปรรูปในพ้ืนที่ประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือ
น าส่งขายต่อยังประเทศจีน เจ้าหน้าที่ป่าไม้ยังพบท าการชักลากท่อนไม้ และยังพบไม้ชิงชัน ไม้ประดู่ ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางกว่า 1 เมตร  อีก 2 ต้น ที่ถูกตัดโค่นไว้แล้ว แต่ยังไม่ทันได้ชักลาก ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้แจ้ง
ให้ทราบว่า จุดนี้ยังมีตอไม้ที่ถูกตัด และชักลากข้ามไปแปรรูปแล้วเป็นกว่า 200 ต้น. อธิบดีกรมป่าไม้สั่งสนธิ
ก าลังป่าไม้ - ตชด. - อส. ลาดตระเวนเข้ม โดยมีนโยบายไม่ปะทะ เนื่องจากหว่ันกระทบความสัมพันธ์ 
         นายบุญชอบ  สุทธมนัสวงษ์ แจ้งในที่ประชุมว่าปัจจุบันบรรดาพ่อค้าไม้ต้องการไม้ประดู่ ไม้
พะยูง หรือไม้ชิงชันเพิ่มมากข้ึน จึงตั้งราคารับซื้อสูงถึงกิโลกรัมละ 500 บาท ซึ่งหากตรีาคาไม้ 1 ตัน ก็จะมีราคา
สูงถึง           5 แสนบาท เป็นเหตุจูงใจที่จะท าให้มีการลักลอบตัดไม้เพ่ิมมากข้ึน       
         โดยเฉพาะในพ้ืนที่ตามแนวชายแดนของประเทศ  ตรวจพบไม้ประดู่ และไม้ชิงชันขนาดใหญ่
เส้นผ่าศูนย์กลางกว่า 1 เมตร ถูกโค่นล้มเป็นจ านวนกว่า 200 ต้น ทีบ่้านวังสัมพันธ์ หมู่ที่ 3  อ.บ้านโคก บริเวณ



๑๐๘ 
 
 
หลักปักปันเขตแดนที่ 12-14 และมีการตัดเส้นทางเข้ามา เพ่ือน าช้าง รถไถ และรถบรรทุกเข้ามาขนย้ายไม้
ดังกล่าว กลับเข้าไปแปรรูปยังประเทศเพ่ือนบ้าน ที่อยู่ห่างแค่ 300-500 เมตร ขณะที่เขตไทยเป็นป่าทึบห่าง
จากหมู่บ้านมากกว่า 16 กม. ท าให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงได้ยาก 

          อย่างไรก็ตาม อธิบดีกรมป่าไม้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตชด. ร่วมกับ อส.บ้านโคก ออกเดิน 
ลาดตระเวนตามเขตต่อแดนให้ถี่ขึ้น พร้อมทั้งคงก าลังส่วนหนึ่งไว้ในพ้ืนที่ประมาณ 1 เดือนเป็นขั้นต่ าแต่ขอให้
หลีกเลี่ยงการปะทะกันด้วยก าลัง เพราะจะเป็นการสูญเสียกันทั้ง 2 ฝ่าย และกระทบความสัมพันธ์ทั้งระดับ
ท้องถิ่น-ระดับประเทศ โดยในขั้นต้นขอให้ทางอ าเภอบ้านโคกท าหนังสือประสานขอความร่วมมือไปยังแขวงเมือง
ปากลายด้วย   
  ปัญหาความรุนแรงของการลักลอบท าลายทรัพยากรธรรมชาตินับว่าอยู่ในขั้นวิกฤติ  และยังมี
การถูกท าลายโดยธรรมชาติ  เช่น ตลิ่งพังจากการพังทลายของดิน  ด้วยภาวะเช่นนี้  การจัดท าโครงการผังเมือง
รวมชุมชนบ้านโคก  จึงมีการเสนอโครงการของผังเมืองอุตรดิตถ์ดังนี้ 

 

 1.  โครงการอนุรักษ์พื้นที่ริมน้ าโดยกันไว้เป็นเขตรักษาสภาพแวดล้อมในระยะที่เหมาะสม 
  สภาพปัญหา 
   จากสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเทศบาลต าบลบ้านโคก บริเวณริมฝั่งของคลองและบริเวณริม      
ล าห้วยเกิดน้ ากัดเซาะ ท าให้เกิดการพังทลายของดิน   
  แนวทางพัฒนาและปรับปรุง 
   ในการรักษาคุณภาพแหล่งน้ า และเพ่ือประโยชน์ในการป้องกันการรุกล้ าแนวฝั่ง ตลอดจนการ
รักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนในอนาคต สมควรด าเนินการ ดังนี้ 
   - ส ารวจสภาพแหล่งน้ าของชุมชนพร้อมกับจัดท าแผนพัฒนา และปรับปรุงแหล่งน้ าโดยเน้นการ
ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รับรู้และเข้าใจวัตถุประสงค์ เพ่ือช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อม 
   - ก าหนดให้ พ้ืนที่ ริมฝั่ งแม่น้ า ล าคลอง ที่ อยู่ ใน เขตวางผั งเมืองชุมชนเป็นเขตรักษา
สภาพแวดล้อมในระยะท่ีห่างจากริมฝั่งประมาณ 6.00-10.00 เมตร 
            
 

ประเมินสถานการณ์ความต้องการเชิงพื้นที่ เกี่ยวกับสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

  เทศบาลต าบลบ้านโคกมีความต้องการเชิงพ้ืนที่ข้อมูลจากผังเมืองรวมชุมชนเทศบาลต าบล            
บ้านโคก ปี 2556  ซึ่งจะมุ่งเน้นการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินในชุมชน การอนุรักษ์  พัฒนาและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการปรับโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือเพ่ิมศักยภาพ
ทางกายภาพของชุมชน บนหลักการพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดเป็น “ทุนโครงสร้างของชุมชน”  
ซึ่งเกิดจากการวางแผนร่วมกันในชุมชน 
  การวางและจัดท าผังเมืองชุมชนเทศบาลต าบลบ้านโคก ซึ่งจะได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ชุมชนในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมขนส่งการสาธารณูปโภค  การบริการสาธารณะ  และการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพของชุมชนและแนวโน้มการเจริญเติบโตของชุมชนต่อไป
ในอนาคต   โดยแยกเป็นด้านดังนี้ 
   1.  โครงข่ายคมนาคมและขนส่ง 

2.  โรงฆ่าสัตว์  (SIaughter  House) 
4.  สวนสาธารณะ  (PARK) 
5.  ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 
 



๑๐๙ 
 
 
1.  โครงข่ายคมนาคมและขนส่ง 
 โครงการคมนาคมและขนส่ง เป็นการก าหนดระบบของถนนให้มีขนาดความกว้างที่เหมาะสมกับสภาพ
ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  สามารถน าไปใช้เป็นแผนแม่บทในการส่งเสริม
และพัฒนาพื้นที่ และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการปรับปรุงถนนเดิม ก่อสร้างถนนเพ่ิมเติม ซึ่งท าให้โครงข่ายมี
ความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากข้ึน ในการรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งเทศบาล
สามารถใช้ในการควบคุมการก่อสร้างอาคาร รวมทั้งก าหนดแนวถอยร่นของอาคารที่จะก่อสร้างขึ้นใหม่  ซึ่งเทศบาล
จ าเป็นที่จะต้องก าหนดระบบมาตรฐานของถนนโครงการเบื้องต้น เพ่ือลดปัญหาและเพ่ือรองรับการขยายตัวของ
ชุมชนในอนาคต   
 

ลักษณะของถนนในอนาคต  จะแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ  ได้ดังนี้ 
  ถนนสายย่อย  (Access  Roads)  ถนนประเภทนี้ท าหน้าที่รับการจราจรจากแหล่งที่อยู่อาศัยโดยตรง
แล้วเชื่อมต่อกับถนนสายรองเป็นถนนที่ท าหน้าที่บริการ Access  เป็นหลัก (Accessibility  สูง )  การจราจรบน
ถนนประเภทนี้จะมีความเร็วต่ า  (Mobility ต่ า ) ถือเป็นถนนที่จ าเป็นเนื่องจากจะท าให้พื้นที่ส่วนย่อย  ของเมือง
สามารถเข้าถึงได้  โดยปกติจะไม่มีการควบคุมทางเชื่อมต่อแต่อย่างใด 
 ถนนสายรอง  (Local  Distributors  or  Collector  street )  เป็นถนนที่ท าหน้าที่กระจาย
การจราจรภายในพ้ืนที่ศูนย์กลางเมือง  และท าหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างถนนสายหลักและถนนสายย่อยเข้าด้วยกัน
เป็นถนนที่มีความเร็วและปริมาณการจราจรค่อนข้างต่ า  มีการควบคุมการเชื่อมต่อไม่นานนัก 
 ถนนสายหลัก  (Distributors  or  Minor  Arterial ) ถนนประเภทนี้ท าหน้าที่กระจายการจราจร
ภายในเขต  ที่อยู่อาศัย   โรงงาน  ย่านการค้าหลักในเมือง  ให้เชื่อมต่อระหว่างถนนสายประธานและถนนสาย
รองเข้าด้วยกันเป็นถนนที่มีทั้งความเร็วและปริมาณการจราจรต่ ากว่าถนนสายประธานมีการควบคุมการเชื่อมต่อ
อย่างปานกลาง 
 ถนนสายประธาน  (Minor  Arterial ) เป็นถนนสายส าคัญของระบบการจราจรรอบเมืองทั้งหมด  
กระแสการจราจรเข้าหรือออกนอกเมือง  จะใช้การจราจรบนถนนสายประธานนี้เป็นถนนที่มีความเร็วสูง  เหมาะ
กับการเดินทางระยะยาวหรือการเดินทางผ่านเมือง  มีการควบคุมการเชื่อมต่ออย่างปานกลางถึงเข้มงวด  ทาง
แยกมีลักษณะต่างระดับ  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
รูปตัด  ถนนสายประธาน  (MAJOR  ARTERIAL) 

 

2.  โรงฆ่าสัตว์  (SIaughter  House) 
  ข้อแนะน าในการเลือกท าเลที่ตั้ง 



๑๑๐ 
 
 
       1)  ควรได้พิจารณาในด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม  โรงฆ่าสัตว์ควรจะอยู่ห่างจากชุมชน  โรงเรียน  
และวัดอย่างเพียงพอ  ควรตั้งอยู่ภายในอาณาบริเวณเขตอุตสาหกรรม  และจะต้องตั้งในที่ซึ่งปราศจาก กลิ่น 
ควัน  ฝุ่น  หรือสิ่งปนเปื้อนอ่ืนใด 
       2)  ไม่ควรตั้งอยู่ใกล้และเหนือแหล่งน้ าธรรมชาติ  ซึ่งใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค  เพราะน้ าเสียหรือ
ขยะจากโรงฆ่าสัตว์อาจปนเปื้อนแหล่งน้ าธรรมชาติได้ 

      3)  ควรมีเนื้อที่เพียงพอ  และเหมาะสมแก่การบ าบัดน้ าเสีย  และกว้างขวาง  เพียงพอที่จะขยาย
ขนาดโรงฆ่าสัตว์ในอนาคตได้ 
       4)  การคมนาคมสะดวกในการขนส่งเนื้อสัตว์เข้าออกโรงฆ่าสัตว์  และถนนเข้าบริเวณจะต้องใช้ได้ดี
ทุกฤดูกาล 
       5)  ท าเล ที่ตั้งควรจะสามารถระบายน้ าได้ดี 
       6)  มีแหล่งน้ าใช้ส าหรับอุปโภคอย่างพอเพียง  และควรมีถังเก็บส ารองไว้ใช้ส าหรับกรณี                
น้ าขาดแคลน  ความจุอย่างน้อยเท่ากับปริมาณน้ าที่ใช้ใน 1 วัน 
       7)  มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ 
       8)  สภาพพ้ืนที่ดินที่จะก่อสร้าง  ควรมีสภาพที่เหมาะสมแก่การก่อสร้างอาคารถาวรได้ง่าย 

การจัดท าผังบริเวณโรงฆ่าสัตว์ 
 ให้เทศบาลออกแบบและจัดผังบริเวณให้เหมาะสม  โดยค านึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ 
       1)  อาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ  ควรตั้งในลักษณะที่ เอ้ืออ านวยในการต่อเติมหรือขยายโรงฆ่า
สัตว์ในภายหลัง  โดยให้ต้นทุนต่ าสุด  และมีการเปลี่ยนแปลงไปจากท่ีเป็นอยู่เดิมน้อยที่สุด 
       2)  อาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง  ควรตั้งไว้ในที่ซึ่งระบายน้ าได้ดี 
       3)  ให้พิจารณาทิศทางลมควบคู่กับลักษณะความลาดชั้นของพ้ืนที่  เช่น  ให้ตั้งคอกพักสัตว์อยู่
ทางด้านใต้ลม  หรือด้านหลังของโรงฆ่าสัตว์ 
       4)  ถนนทางเข้าออก  ทางกลับรถ  โรงจอดรถ  ควรจะมีขนาดเพียงพอที่จะอ านวยความสะอาด      
ในการขนส่งสัตว์เข้าออกโรงฆ่าสัตว์และมีสภาพดีใช้ได้ทุกฤดูกาล 
      5)  ถนนภายในและบริเวณท่ีน าสัตว์จากรถ  ถนนเชื่อมต่อภายในบริเวณกับอาคารต่าง ๆ  และถนน
บริเวณน าสัตว์ลงจากรถควรเป็นถนนลาดยางแบบ   DOUBLE  BITUMINOUS  
       6)  บริเวณขนถ่ายสัตว์ลงจากรถและคอกสัตว์  ควรจะตั้งอยู่ห่างจากพ้ืนที่ขนเนื้อสัตว์ที่ฆ่าแล้ว 
       7)  อุปกรณ์และโรงฆ่าสุกร และโรงฆ่าโค  กระบือ  ควรแยกออกจากกัน  มีคอกพักสัตว์  ซึ่งแยกกัน 
       8)  คอกพักสัตว์ควรตั้งอยู่ด้านหลังของโรงฆ่าสัตว์  เพ่ือสะดวกในการน าสัตว์เข้าฆ่าเพราะขบวนการฆ่า
เริ่มจากด้านหลังมีที่ส าหรับให้น าสัตว์  และมีสายน้ าส าหรับท าความสะอาดคอกสัตว์ภายในคอกพักสัตว์จะต้องมี
ที่ส าหรับให้น้ าสัตว์ 

      9)  อาคารที่ท าการควรตั้งอยู่ด้านหลังใกล้กับประตูทางเข้า  เพ่ือสะดวกในการติดต่อมีไว้ส าหรับ
แพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงฆ่าสัตว์ปฏิบัติงาน  ทั้งด้านธุรการและการติดต่อ 

      10)  บ้านพักคนงาน  บ้านพักสัตว์แพทย์และผู้ช่วย  โรงฆ่าสัตว์ควรจะแยกห่างจากกันพอสมควร 
      11)  รั้ว  เพ่ือความปลอดภัยและเป็นสัดส่วน  จ าเป็นต้องท ารั้วโดยรอบทั้ง  4  ด้าน โดยมีประตู

ทางเข้าเดียวอยู่ทางด้านหน้ารั้วควรสูงอย่างน้อย  2.00  เมตร   
      12)  ระบบบ าบัดน้ าเสีย  ควรจะสร้างขึ้นในบริเวณที่อยู่ที่ต่ าสุด  และอยู่ด้านหลังของโรงฆ่าสัตว์

เพ่ือสะดวกในการเปลี่ยนน้ าเสียให้ไหลไปจากอาคารฆ่าสัตว์ 



๑๑๑ 
 
 

      13)  รางระบายน้ าเสีย  ควรมีความลาดเอียงเพียงพอ  และจ าเป็นต้องสร้างขึ้นเพ่ือระบายน้ าเสีย
ไปสู่บ่อบ าบัดน้ าเสีย 

      14)  ท่อระบายน้ า  ภายในบริเวณจะมีระบบระบายน้ าฝน  เพ่ือระบายน้ าฝนจากอาคารและภายในบริเวณ
พ้ืนที่  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย  0.04  เมตร 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อแนะน าทางสุขาภิบาลและการบ ารุงรักษา 
   ข้อเสนอแนะดังกล่าวแบ่งออกเป็น  2  ส่วน  คือ ในส่วนของอาคารโรงฆ่าสัตว์ และระบบ
ระบายน้ าและบ่อบ าบัดน้ าเสีย 

1)  ข้อเสนอแนะทางเทศบาล  และการบ ารุงรักษาอาคารโรงฆ่าสัตว์  และคอกพักสัตว์ 
      -  จัดให้มีการท าความสะอาดโรงฆ่าสัตว์ประจ าวัน  ประจ าสัปดาห์  หลังจากฆ่าหรือใน
กรณีพิเศษ  เมื่อพบว่าซากสัตว์มีโรคระบาดอย่างร้ายแรง  และควรท าลายซากโดยการเผา 

         -  ให้ตักเศษขยะและฉีดน้ าท าความสะอาดรางระบายน้ าในโรงฆ่าสัตว์ทุกวัน 
        -  ระหว่างปฏิบัติงานในโรงฆ่าสัตว์  หากจ าเป็นต้องท าความสะอาดไม่ให้น้ าที่ใช้ราดหรือ

ฝาผนังกระเด็นปนเปื้อนถูกสัตว์  และเครื่องมือต่าง ๆ   
        -  เครื่องมือ  อุปกรณ์  โต๊ะ  เลื่อย  รถเข็น  ส าหรับบรรทุกสัตว์  ภาชนะบรรจุ  ตลอดจน

เครื่องใช้ต่าง ๆ  ภายในโรงฆ่าสัตว์ต้องท าความสะอาดพร้อมฆ่าเชื้อโรคก่อนและหลังปฏิบัติงาน 
         -  สบู่  ยาซักฟอก  น้ ายาฆ่าเชื้อโรค  ต้องเป็นชนิดที่กระทรวงสาธารณะสุขอนุญาตให้ใช้
ในโรงงานผลิตอาหาร 

              -  ถังใส่ขยะต้องมีฝาปิดมิดชิดจ านวนเพียงพอ  ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ต้องน าขยะ
ไปทิ้งทุกวัน  ท าความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคถังขยะเมื่อจ าเป็นทุกครั้งก่อนน ามาใช้ 

 -  ให้ท าความสะอาดพ้ืน  และรางระบายน้ า  คอกพักสัตว์ทุกวัน 
 -  พนักงานที่ท าการฆ่าสัตว์ควรมีสุขภาพดี  และแต่งกายสะอาด 



๑๑๒ 
 
 

2)  ข้อแนะน าทางสุขาภิบาลและบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ าเสีย  และระบบระบายน้ า 
       -  ให้ตักขยะจากตะแกรงพักขยะในรางระบายน้ าเสียทุกวัน  
       -  รางระบายน้ า  บ่อพัก  และท่อระบายน้ าภายนอกอาคารให้ท าความสะอาดอย่างน้อย   

6  เดือน  และให้ตรวจสารแขวนลอย ตะกอน และระดับน้ าเสมอ หากพบว่ามีตะกอนและฝ้าบนผิวน้ ามาก             
อาจต้องท าความสะอาดถี่ข้ึนทุกระยะ 2 - 3 เดือน 

                -  ให้ตรวจดูว่ามีท่อส่วนใดช ารุด ผุกร่อน หรืออุดตัน หรือไม่ไหลอย่างสม่ าเสมอ หากช ารุด
ให้รีบท าการแก้ไข 

       -  คอยตักกากอินทรีย์  หรือขยะลอยจากบ่อบ าบัดน้ าเสียเสมอ 
       -  หมั่นคอยตักวัชพืชบนคันดินเสมอ 
       -  ให้มีการโกยเลนในบ่อก าจัดน้ าเสียทุกระยะ  3 - 5  ปี 

Anaerobic  Filter  ถังปฏิกิริยาแบบชีวภาพ  ไม่ใช้ออกซิเจนอาจเป็นถังกลมหรือเหลี่ยม  
ภายในถังมีตัวกลาง  เช่น  มีก้อนหินบรรจุอยู่  น้ าทิ้งจะถูกปล่อยเข้าทางก้นถัง   แล้วไหลออกทางด้านตอนบน
จุลินทรีย์ ที่เกิดขึ้นจะยึดเกาะอยู่บนผิวของตัวกลางที่บรรจุอยู่ในถัง 

Polishing  Pond  บ่อน้ าจะท าหน้าที่รับน้ าทิ้งจากถังปฏิกิริยา  เพ่ือปรับสภาพของน้ าทิ้ง
เป็นครั้งสุดท้าย  น้ าทิ้งท่ีผ่านจากบ่อนี้จัดได้ว่าเป็นน้ าทิ้งที่มีความสะอาด  สามารถที่จะปล่อยไปในแหล่งน้ าได้ 

3.  สวนสาธารณะ  (PARK) 
สวนสาธารณะ  เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือการนันทนาการ  และการรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับชุมชนในทุกระดับ  เนื่องมาจากสภาพความเป็นอยู่ที่หนาแน่น  
แออัด  มีสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี  ขาดที่โล่ง  ที่ว่าง  ที่เพียงพอ  สวนสาธารณะนอกจากจะหมายถึง  ที่โล่งขนาด
ใหญ่ที่มีการออกแบบ  ตกแต่ง  ปลูกต้นไม้เพ่ือใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชนและเมืองแล้ว ยัง
หมายถึงที่โล่งที่รักษาไว้ตามสภาพธรรมชาติอันมีภูมิประเทศที่สวยงาม  ตลอดจนสวนหย่อมและ สนามเด็กเล่น
ขนาดเล็กด้วย 

สวนสาธารณะมีหลายประเภทหลายขนาด  ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และการให้บริการ  ซึ่งแบ่งออกได้
ดังนี้ 

      1.  สนามเด็กเล่น  (Children  Playground )  เป็นบริเวณที่โล่งที่มีพ้ืนที่ทั้งขนาดเล็กและขนาด
ใหญ่ที่พอจัดหาได้บริเวณชุมชนและเมือง  โดยจัดให้มีเครื่องเล่นที่เหมาะสมส าหรับเด็กก่อนวัยเรียน  ตลอดจน
ลานโล่งหรือสนามหญ้าส าหรับเด็กวิ่งเล่นด้วย  ซึ่งอาจจะมีพ้ืนที่ตั้งแต่ขนาดเล็ก จนถึงขนาดได้มาตรฐาน (1.8 ไร่            
ต่อประชากร  1,000  คน)  แต่ต้องค านึงถึงที่ตั้งท่ีเข้าถึงได้สะดวกและปลอดภัย 

      2.  สวนหย่อม (Package  Park) เป็นที่โล่งขนาดเล็กโดยทั่วไปภายในเขตชุมชนและเมืองที่มีการ
ออกแบบตกแต่ง  จัดภูมิทัศน์ให้สวยงามด้วยการปลูกหญ้า  ต้นไม้  หรือองค์ประกอบอ่ืนๆ  ตามความเหมาะสมเพ่ือ
ความเจริญตาเจริญใจของผู้อยู่อาศัยในชุมชนเมือง 

      3.  สวนสาธารณะในระดับชุมชนย่อย  (Neighborhood  Park )  เป็นพ้ืนที่โล่งที่ว่างที่จัดไว้เป็น
สถานที่พักผ่อนหย่อยใจของผู้พักอาศัยในละแวกใกล้เคียง  โดยมีการปลูกต้นไม้  จัดสวนและอาจจะรวมสนาม
เด็กเล่นไว้ด้วยก็ได้ ซึ่งควรจะมีขนาดตั้งแต่ 2  ไร่ขึ้นไป จนถึงระดับมาตรฐาน ( 1.8 ไร่ ต่อประชากร  1,000  
คน) 

      4.  สวนสาธารณะในระดับชุมชนและเมืองขนาดต่างๆ  (Urban  Park )  คือ  พ้ืนที่โล่งที่ว่างจัดไว้
เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน  และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชน  และ
เมืองในระดับต่างๆ  อาจจะเป็นสวนสาธารณะของชุมชนขนาดใหญ่  (Community  Park ) จนถึงสวนสาธารณะ
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ของเมืองหรือมหานคร  (City  Park )  ซึ่งโดยทั่วไปจะจัดให้มีการปลูกต้นไม้ สนามหญ้า     ไม้ดอก  ไม้ประดับ  
ลานโล่งอเนกประสงค์  (Play  Ground)  สนามกีฬา  สนามเด็กเล่น  สวนสุขภาพ  ทางเท้า  ลานจอดรถ ฯลฯ  ทั้งนี้  
ขึ้นอยู่กับขนาดของพ้ืนที่จัดหาได้  และระดับของสวนสาธารณะเหล่านั้น โดยจะมีขนาดตั้งแต่  0.5  ไร่  เป็นต้นไป  
จนถึงขนาดมาตรฐานของชุมชนและเมืองในแต่ละระดับ 

ส าหรับในชุมชนระดับเทศบาลนั้น  จ าเป็นจะต้องจัดเตรียมหรือจัดหาพ้ืนที่ไว้ส าหรับสวนสาธารณะ  
สนามกีฬา  หรือสนามเด็กเล่นให้เพียงพอแก่ความต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่งอาจจะเป็นสาธารณะ
ประโยชน์  ที่ราชพัสดุ  และที่รกร้างว่างเปล่า  เป็นต้น  โดยรูปแบบตัวอย่างของสนามเด็กเล่น ที่ก าหนดเป็น
เพียงแนวคิดเบื้องต้น  ท้องถิ่นสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับขนาดและสภาพของพ้ืนที่ที่หามาได้
ดังกล่าวแล้ว 

      รูปแบบของศาลานั้นมีให้เลือกมากมายหลายแบบ  ตั้งแต่ศาลามีเสากลางเสาเดียว หลังคามุงจาก 
หรือที่เรียกกันว่า ดอกเห็ด ซึ่งเหมาะกับสวนขนาดเล็ก ส่วนศาลามุงกระเบื้องหรือหลังคาไม้ระแนงที่อาศัยเถาไม้
เลื้อยปกคลุมนั้น  นิยมใช้กับมุนของสวนขนาดเล็กท่ัว ๆ  ไปและศาลาโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กมุงกระเบื้อง
นั้น  เหมาะกับสวนขนาดใหญ่ที่มีบริเวณพ้ืนที่ในการจัดสวนขนาดกว้างใหญ่ 

 

4.  ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 น้ าเสียหรือน้ าทิ้ง หมายถึง น้ าที่ผ่านการใช้ประโยชน์แล้วจากแหล่งชุมชน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม  
และอุตสาหกรรม การใช้น้ าจากแหล่งต่างๆ เหล่านี้ ท าให้น้ ามีคุณลักษณะผิดไปจากเดิมเนื่องจากมีสิ่งเจือปนในน้ า
เพ่ิมขึ้น เช่น ผงซักฟอก น้ ามัน ดิน ทราย ยาฆ่าแมลง หรือสีที่ใช้ในการย้อมอาจท าให้น้ ามีสีเปลี่ยนไปหรือเพียงแต่มี
อุณหภูมิสูงขึ้นก็ได้ 
 ในทางปฏิบัติที่ผ่านมา น้ าเสียเหล่านี้มักถูกปล่อยลงสู่แหล่งน้ าผิวดิน ได้แก่ แม่น้ า ล าคอลง ล าราง
สาธารณะ และปล่อยซึมลงดินลงไปปนเปื้อนกับน้ าใต้ดิน  ท าให้น้ าผิวดิน และน้ าใต้ดินสกปรก ปนเปื้อน เมื่อ
ชุมชนหนาแน่นขึ้นปัญหาน้ าเสียยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น 
 ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากน้ าเสียมีดังต่อไปนี้ 

      1. เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน 
      2. ท าความเสียหายต่อการเกษตร 
      3. ท าความเสียหายต่อการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
      4. ท าลายระบบนิเวศน์วิทยาในน้ า อาจท าให้สัตว์น้ าบางชนิดสูญพันธุ์ 
      5. ก่อความเดือดร้อนร าคาญและเป็นที่น่ารังเกียจ 
      6. ท าลายประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจในการใช้น้ าประปา 
 

 
วิธีบ าบัดน้ าเสีย 
 เมื่อน้ าเสียถูกระบายลงสู่แม่น้ าล าคลองเสื่อมคุณภาพไม่เหมาะแก่การอุปโภค บริโภค และเป็นอันตราย
ต่อสิ่งมีชีวิตในน้ า จ าเป็นจะต้องบ าบัดออกก่อนที่จะระบายน้ าทิ้งลงสู่ล าน้ า โดยขบวนการที่เรียกว่า “การบ าบัด
น้ าเสีย”   ซึ่งแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 4 ประเภท คือ  

      1.ขบวนการทางฟิสิกส์ (Physical  Treatment) ใช้วิธีทางฟิสิกส์ เช่น การตกตะกอน การกรอง           
การกวาด 
                2.ขบวนการทางเคมี (Chemical  Treatment) ใช้วิธีทางเคมี เช่น การเดินสารส้มเพื่อช่วยในการ
ตกตะกอน การเติมปูนขาวเพ่ือปรับ Ph เป็นต้น 
            3.ขบวนการทางชีววิทยา  (Biological  Treatment) ใช้ปฏิกิริยาทางชีวเคมีของจุลินทรีย์ในการ
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ท าลายหรือแยกสิ่งเจือปนออกจากน้ าเสีย แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
       3.1  ขบวนการบ าบัดแบบใช้อากาศ (Aerobic  Process) เหมาะส าหรับน้ าเสียที่มีค่า BOD.  
ไม่สูงนัก 

      3.2  ขบวนการบ าบัดแบบไม่ใช้อากาศ (Anaerobic  Process) เหมาะส าหรับน้ าเสียที่มีค่า  
BOD. สูง ๆในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะการบ าบัดแบบใช้อากาศ  ดังนี้ 

ระบบบ่อผึ่ง (Oxidation  Pond) เป็นระบบที่อาศัยจุลินทรีย์เป็นตัวอย่างสลายสารอินทรีย์ที่เจือปน  มา
กับน้ าในธรรมชาติ  โดยการกักน้ าเสียให้อยู่ในบ่อบ าบัดในช่วงเวลาหนึ่ง  เพ่ือให้จุลินทรีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์ที่
เจือปนก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ  ระบบนี้มีค่าด าเนินการที่ถูกท่ีสุดเมื่อเทียบกับระบบอ่ืนๆ และการเดิน
ระบบไม่ยุ่งยากซับซ้อน  เหมาะส าหรับพ้ืนที่ที่ขาดแคลนช่างเทคนิค  หรือเจ้าหน้าที่เฉพาะไว้ดูแล  แต่ถ้าหากมีราคา
ที่ดินเข้ามาเกี่ยวข้อง  จะมีผลกระทบต่อราคาของระบบนี้ เพราะใช้ที่ดินขนาดใหญ่มาก  จะท าให้ระบบบ่อผึ่งมี
ราคาสูงกว่าระบบเดินอากาศมาก 

ระบบบ่อเติมอากาศ  (Aerated  Lagoon) เป็นระบบที่คล้ายคลึงกับระบบบ่อผึ่ง  เพียงแต่เพ่ิมตัวเติมอากาศ
เข้าไปในระบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ให้เร็วขึ้น  การเดินระบบ (Operation)  ไม่
ยุ่งยากซับซ้อนนัก  เหมาะสมกับกรณีที่ขาดแคลนผู้ช านาญการดูแล  ใช้พ้ืนที่น้อยกว่าระบบบ่อผึ่งประมาณ 5 – 
10 เท่า  แม้ว่าคุณภาพน้ าทิ้งหลังการบ าบัด จะมีลักษณะเป็นสีเขียว  เพราะมีสาหร่ายมาก ก็สามารถแก้ไข
ปรับปรุงได้ภายหลัง 

ระบบลานกรอง (Tricking  Fitter) เป็นระบบบ าบัดน้ าเสียใช้หลักการปล่อยน้ าผ่านตัวกลาง (Medium) 
ได้แก่  หินหรือพลาสติก  เป็นต้น  ในลักษณะเป็นฝอยเล็ก ๆ เพ่ือให้จุลินทรีย์ที่เกาะเป็นเมือก (Slime) หนา
ประมาณ 2 – 3 มิลลิเมตร ย่อยสลายสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ า ระบบนี้ใช้พ้ืนที่น้อยกว่าบ่อเติมอากาศ  ค่าก่อสร้าง  
ค่าใช้จ่าย  และควบคุมระบบง่ายกว่าบ่อเลี้ยงตะกอน แต่เป็นระบบที่ไม่สามารถปรับปรุงคุณภาพน้ าทิ้งให้ดีขึ้น
เป็นล าดับได้  และยังมีปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น มีแมลงและนกรบกวนอีกด้วย 

ระบบบ่อเลี้ยงตะกอน   (Activated  Sludge)  เป็นระบบที่ใช้ พ้ืนที่น้อยที่สุด   แต่การเดินระบบ           
จะยุ่งยากซับซ้อนและค่าใช้จ่ายสูง จ าเป็นต้องมีผู้ช านาญการดูแลตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ หากไม่มีปัญหาทาง
เทคนิคในการเดินระบบ  และส าหรับเมืองที่ทันสมัยยุคใหม่   ควรเลือกใช้ระบบบ่อเลี้ยงตะกอน  เพราะใช้พ้ืนที่น้อย             
มีมาตรการควบคุมตะกอน  น้ าทิ้งหลังการบ าบัดมีคุณภาพดีกว่า  สามารถปล่อยลงสู่แหล่งน้ า เพ่ือน าไปใช้ใน
การเกษตรกรรมได้ 

การที่จะเลือกใช้วิธีบ าบัดวิธีใด  จะต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติ ของสิ่งเจือปนในน้ าเป็นหลัก แต่การเลือก
วิธีบ าบัดที่เหมาะที่สุด  ในกรณีหนึ่งจ าเป็นต้องพิจารณา ข้อมูลหลายๆ ประการ  ดังต่อไปนี้ ประกอบด้วย 

1. ปริมาณและคุณลักษณะของน้ าเสีย 
2. คุณภาพของน้ าเสียที่ต้องการ 
3. ราคาท่ีดินและพ้ืนที่ดินที่ต้องการ 
4. ความยุ่งยากในการควบคุมและบ ารุงรักษาระบบบ าบัด 
5. ความยากล าบากในการจัดหาหรือซื้อเครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ 
6. ปัญหาเรื่องข้อเดือดร้อนร าคาญต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายในการบ าบัดน้ าเสียที่ส าคัญ 

  ได้แก่ 
 - กลิ่นเหม็น 
 - เสียง 
 - แมลงและนก 

7. ต้นทุนในการบ าบัด ซึ่งได้แก่ ค่าก่อสร้างระบบ ค่าท่ีดิน ค่าบ ารุงรักษา 
 



๑๑๕ 
 
 
หลักการเลือกที่ตั้งระบบบ าบัดน้ าเสีย 
  1. เลือกพ้ืนที่ที่มีระดับต่ าสุดของบริเวณท่ีจัดโครงการ   ระบบระบายน้ า  และบ าบัดน้ าเสีย 
  2. มีความสะดวกในการระบายน้ าทิ้งหลังบ าบัด ดังนั้น จึงเลือกให้อยู่ใกล้แม่น้ า ล าคลองหรือล าราง
สาธารณะ (อยู่ท้ายน้ า กรณีต้องอาศัยแหล่งน้ าใช้ผลิตน้ าประปาด้วย) 
  3. ควรอยู่ใกล้แหล่งก าเนิดน้ าเสีย  เพ่ือประหยัดค่าลงทุนระบบท่อส่งน้ าเสีย  ซึ่งมีมูลค่าสูง 60 – 80 
% ของโครงการ  ขณะที่การจัดท าระบบบ าบัดน้ าเสียมีค่าลงทุนเพียง 20 – 40 % 
  4. ต้องสามารถดูแลรักษาให้สะอาดเรียบร้อย  ไม่ก่อกวนความเดือดร้อนหรือแพร่เชื้อโรค ซึ่งเป็น
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผู้อยู่อาศัยข้างเคียง 

ปริมาณน้ าเสียชุมชน 
 ส าหรับชุมชนขนาดเล็ก  การค านวณปริมาณน้ าเสีย  มักอาศัยค านวณจากความหนาแน่นประชากร
และข้อมูลน้ าเสียต่อคนต่อวันเป็นหลัก 
 ส าหรับชุมชนขนาดใหญ่  การค านวณหาปริมาณน้ าเสีย การคิดจากหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินและท านาย
ความหนาแน่นประชากรในพ้ืนที่ดินนั้น ๆ เป็นหลัก  และถ้าเป็นไปได้การทดลองหาปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้นจริงต่อ
ลักษณะการใช้ที่ดินหนึ่ง ๆ มาเป็นรากฐานในการค านวณ  สถานที่ทดลองก็ควรเลือกให้อยู่ในอาณาเขตใกล้เคียง
กับสถานที่ที่จะลงมือก่อสร้าง  แต่ถ้าไม่สามารถจัดหาข้อมูลดังกล่าวได้  ก็อาจประเมินปริมาณน้ าเสียคร่าว ๆ ได้  
โดยคิดเป็นร้อยละ 70 ของอัตราน้ าใช้ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

          

             ข้อมูลจากผังเมืองรวมชุมชนเทศบาลต าบลบ้านโคก 


