สวนที่ 3
ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป*
วิสัยทัศน
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปน ประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”
ยุทธศาสตรชาติ ในการที่จ ะบรรลุวิสัยทัศนและทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสู# อนาคตที่พึ ง
ประสงคนั้ น จํ าเป) นจะตองมี การวางแผนและกําหนด ยุ ทธศาสตรการพัฒ นาในระยะยาว และกํ าหนดแนว
ทางการพัฒนาของ ทุกภาคส#วนใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเป)นจะตอง กําหนดยุทธศาสตร
ชาติในระยะยาว เพื่อถ#ายทอดแนวทางการพัฒนาสู# การปฏิบัติในแต#ละช#วงเวลาอย#างต#อเนื่องและมีการบูรณา
การ และ สรางความเขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยร#วมกัน และเกิดการ รวมพลังของทุกภาคส#วนในสังคมทั้ง
ประชาชน เอกชน ประชาสั ง คม ในการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาเพื่ อ การสรางและรั ก ษาไวซึ่ ง ผลประโยชน
แห#งชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป)นประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง”หรือคติพจนประจําชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อใหประเทศมีขีด
ความสามารถในการแข#งขัน มีรายไดสูงอยู#ในกลุ#ม ประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยู#ดี กินดี สังคมมี
ความมั่นคง เสมอภาคและเป)นธรรม ซึ่งยุทธศาสตรชาติที่จะใชเป)นกรอบแนวทางการ พัฒนาในระยะ ๒๐ ป<ต#อ
จากนี้ไป จะประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก# (๑) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตรดานการสราง
ความสามารถในการแข#งขัน (๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสราง ศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตรดานการ
สรางโอกาสความเสมอภาคและ เท#าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบน คุณภาพ
ชีวิตที่เป)นมิตรกับสิ่ง แวดลอม และ (๖) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพั ฒนาระบบการบริห ารจัดการ
ภาครัฐ โดยมีสาระสําคัญ ของแต#ละยุทธศาสตร สรุปได ดังนี้
๒.๓.๑ ยุทธศาสตรดานความมั่นคง มีเปDาหมายทั้งในการ สรางเสถียรภาพภายในประเทศและช#วย
ลดและปDองกันภัยคุกคามจาก ภายนอก รวมทั้งสรางความเชื่อมั่นในกลุ#มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มี
ต#อประเทศไทย กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
(๑) การเสริ ม สรางความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก และการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเป)น ประมุข
(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนา ความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น สราง
ความเชื่อมั่นใน กระบวนการยุติธรรม
(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบ เรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและ ชายฝFGงทะเล
(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความ ร#วมมือระหว#างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธกับ ประเทศมหาอํานาจ เพื่อปDองกันและแกไขปFญหาความมั่นคงรูปแบบใหม#
(๕) การพั ฒนาเสริ มสรางศัก ยภาพการผนึกกํ าลั ง ปD องกั นประเทศ การรัก ษาความสงบเรียบรอย
ภายในประเทศ สรางความร#วมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ
(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแห#งชาติ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคง
ของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
(๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไก ที่เกี่ยวของจากแนวดิ่งสู#แนวระนาบมากขึ้น

๒.๓.๒ ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เพื่อใหประเทศไทยสามารถพัฒนา
ไปสู#การเป)นประเทศพัฒนา แลว ซึ่งจําเป)นตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมใน การเพิ่ม
ความสามารถในการแข#งขันและการพัฒนาอย#างยั่งยืนทั้งใน สาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสราง
ความมั่นคงและ ปลอดภัยดานอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการคาและการเป)น ผูประกอบการ รวมทั้ง
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห#งอนาคต ทั้งนี้ภายใต กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปFจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดาน อัน
ไดแก# โครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ นวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย และ
การบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและ ภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแก# การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสรางความเชื่อมั่น
การส#งเสริม การคาและการลงทุนที่อยู#บนการแข#งขันที่เป)นธรรมและรับผิดชอบต#อ สังคม ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู#ความเป) นชาติ การคาเพื่อใหได ประโยชนจากห# วงโซ# มูล ค#าในภู มิภาค และเป) นการยกระดั บไปสู#
ส#วนบน ของห#วงโซ#มูลค#ามากขึ้น
(๒) การพัฒนาภาคการผลิ ตและบริ การ บนฐาน ของการพัฒ นานวัตกรรมและมีความเป)นมิ ตรต# อ
สิ่งแวดลอม โดยมีการ ใชดิจิทัลและการคาที่เขมขนเพื่อสรางมูลค#าเพิ่มและขยายกิจกรรม การผลิตและบริการ
โดยมุ# ง สู#ความเป)นเลิศในระดั บ โลกและในระดั บ ภู มิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริ การที่
หลากหลายตาม รูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป)น แหล#งอาหารคุณภาพ
สะอาดและปลอดภั ยของโลก - ภาคเกษตร โดยเสริ ม สรางฐานการผลิ ต ใหเขมแข็ ง และยั่ ง ยื น เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข#งขันของภาคเกษตร ส#งเสริมเกษตรกรรายย#อยใหปรับไปสู#การท าการเกษตรยั่งยืนที่
เป)นมิตร กับสิ่งแวดลอมและรวมกลุ#มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เขมแข็ง และ การพัฒนาสินคาเกษตรที่มี
ศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และ ปลอดภัย - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรม ศักยภาพ
ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปFจจุบันที่มีศักยภาพสูง และ พัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการ
ใชดิจิทัลและการคา มาเพิ่มมูลค#าและยกระดับห#วงโซ#มูลค#าในระดับสูงขึ้น - ภาคบริการ โดยขยายฐานการ
บริการใหมี ความหลากหลาย มีความเป)นเลิศและเป)นมิตรต#อสิ่งแวดลอม โดยการ ยกระดับบริการที่เป)นฐาน
รายไดเดิม เช#น การท#องเที่ยว และพัฒนาให ประเทศไทยเป)นศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดาน
การเงิน และธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่น ๆ เป)นตน
(๓) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจ ชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและ พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย#อม (SMEs) สู#สากล และพัฒนา วิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร
(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนยกลาง ความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส#วนร#วม มีการ จัดการสิ่งแวดลอมเมือง
และโครงสรางพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่ สอดคลองกับศักยภาพ
(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ในดาน การขนส#ง ดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา
(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเป)นหุนส#วนการพัฒนากับนานาประเทศ
ส#งเสริมความร#วมมือ กับนานาชาติในการสรางความมั่นคงดานต#างๆ เพิ่มบทบาทของไทยใน องคกรระหว#าง
ประเทศ รวมถึงสรางองคความรูดานการต#างประเทศ
๒.๓.๓ ยุ ทธศาสตรการพั ฒนาและเสริม สรางศั กยภาพคน เพื่ อ พั ฒนาคนและสั ง คมไทยใหเป) น
รากฐานที่ แข็ ง แกร# ง ของประเทศ มี ความพรอมทางกาย ใจ สติ ปF ญ ญา มี ความเป) นสากล มี ทั ก ษะการคิ ด
วิ เ คราะหอย# างมี เ หตุ ผ ล มี ร ะเบี ยบวิ นัย เคารพกฎหมาย มี คุณธรรม จริ ยธรรม รู คุ ณค# าความเป) นไทย มี
ครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ ตองใหความสําคัญ อาทิ

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช#วงชีวิตให สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ เรียนรูใหมีคุณภาพ เท#าเทียม และทั่วถึง
(๓) การปลูกฝFงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค#านิยมทีพ่ ึงประสงค
(๔) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี
(๕) การสรางความอยู#ดีมสี ุขของครอบครัวไทย เสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ#ม
เพาะจิตใจใหเขมแข็ง
๒.๓.๔ ยุ ทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาค และเทาเที ย มกั นทางสั งคม เพื่ อ เร# ง
กระจายโอกาสการพัฒนาและ สรางความมั่นคงใหทั่วถึง ลดความเหลื่อมล าไปสู#สังคมที่เสมอภาคและ เป)น
ธรรม กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
(๑) การสรางความมั่นคงและการลดความ เหลือ่ มล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหาร จัดการสุขภาพ
(๓) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่ เอื้อต#อการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(๔) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเป)นกลไกใน การสนับสนุนการพัฒนา
๒.๓.๕ ยุทธศาสตรดานการสรางการเติ บโตบนคุณภาพ ชีวิตที่ เป6 นมิ ตรตอสิ่ งแวดลอม เพื่ อเร# ง
อนุ รั ก ษฟRS น ฟู แ ละสรางความ มั่ น คงของฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ และมี ค วามมั่ น คงดานน้ํ า รวมทั้ ง มี
ความสามารถในการปDองกันผลกระทบและปรับตัวต#อการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ
และพัฒนามุ#งสู#การเป)นสังคม สีเขียว กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
(๑) การจัดระบบอนุรักษ ฟRSนฟูและปDองกันการ ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมี ประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ#มน้ํา เนนการปรับระบบการบริหาร
จัดการ อุทกภัยอย#างบูรณาการ
(๓) การพัฒนาและใชพลังงานทีเ่ ป)นมิตรกับ สิง่ แวดลอม
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและ เมืองทีเ่ ป)นมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๕) การร#วมลดปFญหาโลกรอนและปรับตัวให พรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๖) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและ นโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม
๒.๓.๖ ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหหน#วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม กับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจายบทบาท
ภารกิจไปสู#ทองถิ่นอย#างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
(๑) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของ หน#วยงานภาครัฐ ใหมีขนาดที่เหมาะสม
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและ พัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(๔) การต#อตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต#าง ๆ ใหทันสมัย เป)นธรรมและเป)นสากล

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต#างๆ ที่
ประเทศกํ าลัง ประสบอยู# ทาให การกําหนดวิ สั ยทั ศนแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 ยั ง คงมี ความต# อ เนื่ อ งจาก
วิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ กรอบหลักการของการวางแผนที่นอมนาและประยุกตใชหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป)น ศูนยกลางของการพัฒนาอย#างมีส#วนร#วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน
โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาใน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่
มุ#งสู#การเปลี่ยนผ#านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสู#ประเทศที่มีรายไดสูง มีความมั่นคง และ
ยั่งยืน สังคมอยู#ร#วมกันอย#างมี ความสุข และนาไปสู#การบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของ
ประเทศ
การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป)นการ
กําหนดตําแหน#งทางยุทธศาสตรของประเทศที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติที่ สศช. ไดจัดทาขึ้น ประเทศไทย
เป)นประเทศรายไดสูงที่มีการกระจายรายไดอย#างเป)นธรรม เป)นศูนยกลางดาน การขนส#งและโลจิสติกสของ
ภูมิภาคสู#ความเป)นชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) เป)น แหล#งผลิตสินคาเกษตร
อินทรียและเกษตรปลอดภัย แหล#งอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงที่เป)นมิตร ต#อสิ่งแวดลอม
เปQาหมาย
1.การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูร# ายไดสูง
(1.1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม#ต่ํากว#ารอยละ 5.0
(1.2) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศต#อหัว (GDP Per Capita) และรายได ประชาชาติต#อหัว (GNP
Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในป< 2564 เพิ่มขึ้นเป)น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร
สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร สรอ.) ต#อคนต#อป<
(1.3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม#ต่ํากว#าเฉลี่ยรอยละ 2.5 ต#อป<
(1.4) การลงทุนรวมขยายตัวไม#ต่ํากว#าเฉลี่ยรอยละ 8.0 (การขยายตัวของการ ลงทุนภาครัฐไม#vากว#
ต# า
รอยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม#ต่ํากว#าเฉลี่ยรอยละ 7.5 ในขณะ ที่ปริมาณการส#งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม#ต่ํากว#ารอยละ 4.0 ต#อป<)
2. การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสราง สังคมสูงวัยอย#างมีคุณภาพ
(1) ประชาชนทุกช#วงวัยมีความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic Security) และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(2) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ
(3) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเป)นฐานรากทีเ่ อื้อต#อการพัฒนาคน
3. การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
(1) การกระจายรายไดมีความเท#าเทียมกันมากขึ้น
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย#างทั่วถึง
4. การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป)นมิตรกับสิง่ แวดลอม
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหว#างการอนุรกั ษและ การใชประโยชนอย#าง
ยั่งยืนและเป)นธรรม
(2) ขับเคลื่อนประเทศสูเ# ศรษฐกิจและสังคมที่เป)นมิตรต#อสิง่ แวดลอม
(3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ

(4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
(5) มีการบริหารจัดการน้ําใหสมดุลระหว#างการอุปสงคและอุปทานของน้ํา
5. การบริหารราชการแผ#นดินทีม่ ีประสิทธิภาพ
(1) การบริหารงานภาครัฐทีโ่ ปร#งใส เป)นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส#วนร#วม
(2) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น
(3) มีการกระจายอํานาจทีเ่ หมาะสม
แนวทางการพัฒนา 5.1 การยกระดับศักยภาพการแข#งขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสู#
รายไดสูง
5.1.1 การส# ง เสริ ม ดานการวิ จั ยและพั ฒ นา พั ฒ นาสภาวะแวดลอมของการพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร
เทคโนโลยี วิจั ย และนวัตกรรม ทั้งดาน การลงทุนในการวิจั ยและพั ฒนา ดานบุคลากรวิจัย ดานโครงสราง
พื้ นฐาน และดานการบริ ห ารจั ดการ รวมทั้ ง สนั บ สนุ นและผลั ก ดั นใหผู ประกอบการมี บ ทบาทหลั ก ดาน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและ พัฒนาใหใชประโยชนอย#างแทจริงทั้งเชิงพาณิชยและ
สาธารณะโดยใหความคุมครองทรัพยสินทางปFญญา
5.1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน สรางความร#วมมือระหว#างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา
กําลังคนและแรงงาน ใหมีทักษะความรูและสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของตลาดและรองรับการ
เปzดเสรีของประชาคม อาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยดวยเทคโนโลยี เร#งรัดใหแรงงาน
ทั้งระบบมีการเรียนรู ขั้นพื้นฐานเพื่อสามารถแข#งขันในตลาดแรงงานได สนับสนุนใหแรงงานและปFจจัยการผลิต
มีความยืดหยุ# นใน การเคลื่อนยายระหว#างสาขาการผลิตและระหว#างพื้ นที่การผลิต เพื่อใหแรงงานสามารถ
เคลื่อนยายไปสู#สาขา การผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนใหผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรม
และบริการจัดทากรอบ คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝ<มือแรงงานใหเป)นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับ
ทักษะของแรงงานไทย
5.1.3 การส# ง เสริ ม ผู ประกอบการที่ เ ขมแข็ ง และพาณิ ชยดิ จิ ต อล พั ฒ นาขี ด ความสามารถของ
ผูประกอบการใหมีความยืดหยุ#น สามารถปรับตัวและ ดําเนินธุรกิจท#ามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการ
การกีดกันทางการคาในรูปแบบต#างๆ เพิ่มสัดส#วน ความเป)นเจาของของคนไทยและสนับสนุนใหมีการขยาย
ตลาดที่มีแบรนดสินคาและช#องทางการตลาดที่เป)น ของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต#อยอดอุตสาหกรรม
และบริการเพื่อเขาสู#การเป)นศูนยกลางการผลิต บริการ และอุตสาหกรรมดิจิตอล
5.1.4 การลงทุนโครงสรางพื้นฐาน เร#งลงทุนและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนส#งเพื่อ
เชื่อมโยงพื้นที่ เศรษฐกิจในประเทศและต#างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข#ายรถไฟใหเป)นโครงข#าย
หลักในการ เดินทางและขนส#งของประเทศ พัฒนาโครงข#ายระบบขนส#งสาธารณะและโครงข#ายทางหลวงพิเศษ
ระหว#าง เมือง ขยายขีดความสามารถของท#าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท#าเรือที่มีศักยภาพใหเป)น
ท#าเรื อ อิ เ ล็ กทรอนิ กสเต็ มรู ป แบบ รวมทั้ง พั ฒ นาและปรั บ ปรุ งระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจน
สนับสนุนการ พัฒนาดานอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน เช#น อุตสาหกรรมซ#อมบํารุงและ
ผลิตชิ้นส#วน อากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป)นตน เพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศใน
การเป)นฐาน การผลิตในภูมิภาคอาเซียน
5.1.5 การปรับโครงสรางการผลิต ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิต
สินคาเกษตรขั้นปฐม เป)นสินคาเกษตรแปรรูปที่มีมูลค#าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสรางความ
เชื่อมโยงทางดาน วัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบานและลดระดับการผลิตสินคาขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถ
ในการแข#งขันลงสู#ระดับที่จําเป)นสําหรับการสรางความมั่นคงทางดานอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให
สอดคลองกั บ ศั ก ยภาพพื้ นที่ แ ละความตองการของตลาดตั้ ง แต# ตนน้ํ า ถึ ง ปลายน้ํ า ทั้ ง ดานกายภาพและ

เศรษฐกิจ รวมทั้ง ส#งเสริมการรวมกลุ#มทางการเกษตรจากกิจการเจาของคนเดียวเป)นการประกอบการใน
ลักษณะสหกรณ หาง หุนส#วน และบริษัทเพื่อใหเกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุพืชที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพของพื้นที่และ แหล#งน้ํา ใชเทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใชกลไกตลาดในการปDองกันความ
เสี่ยง ตลอดจนส#งเสริม และเร#งขยายผลแนวคิดการทาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ปรับโครงสรางการผลิตภาคบริการโดยเร#งพัฒนาระบบคมนาคมขนส#งใหเกิดความ
เชื่อมโยงกันเป)นโครงข#ายทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ เร#งพัฒนาท#าเทียบเรือขนาดใหญ#เพื่อรองรับการ
เติ บโตของการท#อ งเที่ ยวทางทะเล ปรั บปรุง แกไขกฎหมายที่เ กี่ยวของกับ การท# องเที่ ยวใหครอบคลุ มและ
ทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต#างๆ เกี่ยวกับการท#องเที่ยวและส#งเสริมการท#องเที่ยวและกําหนดและจัดทา
กฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการท#องเที่ยวของไทยสู#สากลและรองรับการพัฒนาการท#องเที่ยวใหสามารถ
แข# งขั นไดในระดับ นานาชาติ รวมทั้ งส# ง เสริ มการพั ฒนาเชิ ง พื้นที่ในลั กษณะกลุ# มคลั สเตอรท# องเที่ยว โดย
สนับสนุนการพัฒนาดานการท#องเที่ยวของพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมทองถิ่น
และกิจกรรมการท#องเที่ยว ตลอดจนส#งเสริมการสรางความเชื่อมโยงดานการท#องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้ง
ประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข#ายคมนาคมขนส#งเชื่อมโยงกันเพื่อใหเกิดการพัฒนาแบบองค
รวมทั้งระบบ พัฒนาต#อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป)นแหล#งการถ#ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยง การผลิตกับ
อุตสาหกรรมที่เป)นฐานรายไดประเทศ และเป)นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใหเขาสู#การเป)น ศูนยกลาง
การผลิตและบริ การทั้ง ในระดั บอนุภูมิ ภาคและในภูมิ ภาคอาเซียน พั ฒนาโครงสรางพื้นฐานที่สนับ สนุนการ
ขยายตัวดานการคาการลงทุน เช#น โลจิส ติกส และพลังงาน รวมทั้งปFจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เช#น ลด
อุปสรรคการเคลื่อนยายเงินทุนระหว#างประเทศ เป)นตน ส#งเสริมการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใช
ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ การเงิน และโลจิสติกส เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอานวย
ความสะดวกทางการคาการลงทุนดวยระบบ อิเล็กทรอนิกส และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสรางเศรษฐกิจและ
สังคมแห#งปFญญาและการเรียนรู มุ#งเนนการ พัฒนาธุรกิจเชิงสรางสรรค การลงทุนที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงและเป)น
มิตรกับสิ่งแวดลอม การประหยัดพลังงาน และการใชพลังงานทดแทน การลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเชิง
พาณิชย การจัดตั้งสํานักงานใหญ#ขาม ประเทศ บริษัทการคาระหว#างประเทศ รวมทั้งการใหความสําคัญเรื่อง
ความรับผิดชอบและการตอบแทนสู# สังคมขององคกร และกิจการเพื่อสังคม
5.2 การพัฒนาศักยภาพคนตามช#วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอย#างมีคุณภาพ
5.2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช#วงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยช#วงวัยเด็ก
ตั้งแต#แรกเกิดใหมีพัฒนาการที่สมวัยในทุกดาน วัยเรียน วัยรุ#นใหมีทักษะการเรียนรู ทักษะชีวิต สามารถอยู#
ร#วมกับผูอื่นภายใตบริบทสังคมที่เป)นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานใหมีการพัฒนายกระดับสมรรถนะ ฝ<มือแรงงาน
เพื่อสรางผลิตภาพเพิ่มใหกับประเทศ วัยผูสูงอายุใหมีการทางานที่เหมาะสมตามศักยภาพและ ประสบการณ มี
รายไดในการดํารงชีวิต มีการสรางเสริมและฟRSนฟูสุขภาพเพื่อปDองกันหรือชะลอความทุพพลภาพ และโรคเรื้อรัง
ต#างๆ ที่จะก#อใหเกิดภาระแก#ปFจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ
5.2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคณ
ุ ภาพ เท#าเทียมและทั่วถึง โดย
(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม#เพื่อสราง
ความรับผิดชอบ ต#อผลลัพธ (Accountability)
(2) ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด การศึกษาโดยการ
จัดสรรงบประมาณตรงสู#ผูเรียน ส#งเสริมการมีส#วนร#วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา
(3) พัฒนาคุณภาพครู ทั้งระบบ ตั้งแต# กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกใหไดคนดีคนเก# ง
รวมทั้งระบบการ ประเมินและรับรองคุณภาพที่เนนผลลัพธจากตัวผูเรียน และ
(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู โดยมุ#งจัดการเรียนรูเพื่อ สรางสมรรถนะกําลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแต#
ระดับ ปฐมศึก ษาจนถึ งการเรียนรู ตลอดชี วิต พัฒ นาสื่ อเพื่อ การ เรียนรู ปรั บหลั กสู ตรและผลิ ตกํ าลัง คนให

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและความตองการของตลาด การวิจัยและ การใชเทคโนโลยีและสื่ อเพื่อการ
เรียนรู
5.2.3 การพัฒนาดานสุขภาพ โดยส#งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง การแพทยเพื่อ
รองรับการเป)นสังคมผูสูงอายุทั้งในดานผลิตภัณฑสุขภาพและที่อยู#อาศัยสําหรับผูสูงอายุ ยกระดับการบริหาร
จั ดการระบบสุ ข ภาพเพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล้ํ า และสรางความยั่ ง ยื นในระยะยาว โดยพั ฒ นา ระบบขอมู ล
สารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรดานสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ ใหเกิดความ
เป)นเอกภาพในการบริห ารจัดการและการใชทรัพ ยากร และส#ง เสริม การอภิบ าลระบบสุขภาพใน รูป แบบ
เครือข#ายที่มีการใชทรัพยากรร#วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู#การเป)นศูนยกลางสุขภาพ นานาชาติทั้ง
ในดานศูนยกลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนยกลางบริการเพื่อส#งเสริมสุขภาพ (Wellness
Hub) ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ (Product Hub) และศูนยกลางบริการวิชาการและ งานวิจัย
(Academic Hub) เพื่อนารายไดกลับมาใชยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศ รวมทั้งส#งเสริม
การใหความสําคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อใหการ ขับเคลื่อน
นโยบายของทุกภาคส#วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต#อสุขภาพของประชาชน
5.2.4 การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อต#อการดํารงชีพในสังคมสูงวัย โดย การปรับปรุง
สภาพแวดลอมและความจาเป)นทางกายภาพใหเหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุ ในรูปแบบ
ที่หลากหลายทั้งในดานการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย#างบูรณาการ โดยการมีส#วนร#วม ของทุก
ภาคส#วนอย#างต#อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพรอมใหเป)นตนแบบของการดูแล ผูสูงอายุ
เพื่อขยายผลไปสู#ชุมชนอื่น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใชชีวิตประจําวันสําหรับผูสูงอายุ
5.3 การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
5.3.1 การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ#งเนนการเพิ่มผลิตภาพ แรงงาน
โดยสนั บ สนุ นใหแรงงานมีโ อกาสเขาถึ ง การเรี ยนรู และพั ฒ นาทั ก ษะฝ< มื อ แรงงานอย# างมี ม าตรฐาน ปรั บ
โครงสรางค# าจางแรงงานใหชัดเจนและสะทอนทัก ษะฝ< มือแรงงานอย#างแทจริง เร#ง ผลัก ดันใหการใชระบบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝ<มือแรงงานในทางปฏิบัติอย#างเป)นรูปธรรม นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพ
ทางการผลิตของเกษตรกรรายย#อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคลอง
กั บ พื้ นที่ สรางหลั ก ประกั นรายไดแทนการอุ ดหนุ นดานราคาสิ นคาเกษตร ลดตนทุ นทางการเกษตรโดย
สนับสนุนปFจจัยการผลิต
5.3.2 การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเนนการสรางภูมิคุมกัน ระดับปFจเจก
โดย
(1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีช#องทางการเขาถึงอย#างหลากหลาย โดยเฉพาะ
ระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม
(2) สนับสนุนการจัดหาที่อยู#อาศัยของผูมีรายไดนอยและการเขาถึงระบบสาธารณูปโภค กาหนดเป)น
นโยบายที่อยู#อาศัยแห#งชาติและเมืองน#าอยู# พัฒนาโครงการที่อยู#อาศัยแกปFญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดาเนิน
การร#วมกับ ภาคธุรกิจเอกชน และ
(3) การจั ดรู ป แบบสวั ส ดิ ก ารพื้ นฐานที่ จ าเป) น และเหมาะสมตามกลุ# ม เปD าหมาย (Customized
Welfare) ที่คานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต#างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระ ค#าใชจ#ายร#วมกัน
(Cost Sharing)
5.3.3 การสรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร สนับสนุนให
เกษตรกรรายย#อยที่ไรที่ดินทากินและยากจนไดมีที่ดินเป)นของตนเองหรือมีสิทธิทากินในที่ดิน ปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการน้ําอย#างเป)นระบบและเขาถึงพื้นที่เปDาหมายไดอย#างแทจริงดวยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ํา
พ.ศ. .... และบูร ณาการแผนงานและงบประมาณร# วมกั นของหน# วยงาน และสราง กระบวนการมี ส#วนร#วม

รวมทั้งปรับโครงสรางภาษีที่เป)นธรรม เช#น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีมรดก และ ภาษีสิ่งแวดลอม เป)น
ตน
5.3.4 การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอย#างเสมอภาค การคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และ การเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมอย#างเท#าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเขมแข็งดานกฎหมายใหแก# ประชาชน
รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายเพื่อลดปFญหาความเหลื่อมล้ํา เช#น กฎหมายป„าชุมชน กฎหมายภาษี
มรดก กฎหมายที่ดิน เป)นตน
5.4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป)นเมือง
5.4.1 การลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานและสิง่ อํานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพรอมรองรับ
ความเป)นเมือง ทั้งดานการบริหารจัดการดานผังเมือง ดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส#ง
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ระบบการศึกษาและ ระบบสาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอ
ต#อความตองการของคนในเมือง รวมทัง้ เสริมสราง ความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการ
พัฒนา
5.4.2 การพัฒนาดานการขนส#งและโลจิสติกสเชื่อมโยงกับเพื่อนบาน ส#งเสริมและเร#งรัดการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของประเทศเพือ่ เพิม่ ความสามารถในการแข#งขันของประเทศทั้งดานการคา
การลงทุน และการบริการ โดยคํานึงถึงการเป)นมิตรต#อ สิ่งแวดลอม (Green Logistics) สนับสนุนใหเกิดความ
ร#วมมือในห#วงโซ#อปุ ทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานดานอานวยความ
สะดวกทางการคา ขนส#ง และโลจิสติกสใหมีความ สะดวกและมีประสิทธิภาพต#อภาคธุรกิจอย#างแทจริง
5.4.3 การส# ง เสริ ม การลงทุ น การคาชายแดน และการจั ด ตั้ ง เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ ให
ความสําคัญกับนโยบายส#งเสริมการลงทุนและการคาชายแดนเพื่อดึงดูดให นักลงทุนในภูมิภาคเขามาลงทุนใน
ไทยและประเทศเพื่ อนบาน รวมทั้ ง ส# ง เสริ ม การจั ดตั้ ง เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษในพื้ นที่ ชายแดนโดยให
ความสํ าคัญ กับ การลงทุนโครงสรางพื้นฐาน การส#ง เสริ มการลงทุ นและสิ ทธิ ประโยชน การบริ หารจัดการ
แรงงานต#างดาว และการใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อช#วยอานวยความสะดวก ดานการคาชายแดนและการ
ผ#านแดนระหว#างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น
5.5 การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย#างเป)นมิตรกับสิ่งแวดลอม
5.5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใชประโยชนจากทุนธรรมชาติ โดยคํานึงถึง
ขีดจากัดและศัก ยภาพในการฟRS นตัว ปกปDองรัก ษาทรัพ ยากรป„ าไม โดยสนธิกํ าลังของทุกภาคส#วน นาระบบ
สารสนเทศมาใชเพื่อการบริหารจัดการ บังคับใชกฎหมายอย#างมีประสิทธิภาพและเป)นธรรม เพิ่มพื้นที่ป„าไมโดย
ส#งเสริมการปลูกไมมีค#าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ อย#าง
ยั่งยืนและแบ#งปFนผลประโยชนอย#างเป)นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค#าของระบบนิเวศ และ
การสรางรายไดจากการอนุรักษ จัดสรรที่ดินใหแก#ผูยากไร กระจายการถือครองที่ดิน จัดทาฐานขอมูลที่ดิน เพื่อ
การบริหารจัดการอย#างเป)นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตรากาวหนา กําหนดเพดานการถือครองที่ดินที่
เหมาะสม และกําหนดมาตรการปDองกันการถือครองที่ดินของคนต#างชาติ บริหารจัดการน้ําเพื่อใหเกิดความ
ยั่งยืน บูรณาการระหว#างหน#วยงานอย#างเป)นระบบ สรางศูนยขอมูลทรัพยากรน้ําจัดตั้งองคกรบริหารจัดการ น้ํา
ในระดับพื้นที่ เช#น คณะกรรมการลุ#มน้ํา และองคกรผูใชน้ํา คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝFGง ลด ความ
ขัดแยงเชิงนโยบายระหว#างการพัฒ นาโครงสรางพื้นฐาน การท#อ งเที่ ยว การประมง และวิ ถีชีวิตของชุ มชน
บริหารจัดการแร#โดยกําหนดปริมาณที่เหมาะสมในการนาแร#มาใชประโยชน คํานึงถึงความจาเป)นและมูลค#าใน
อนาคต บังคับใชมาตรการควบคุมผลกระทบจากการทาเหมืองแร#ที่ก#อมลพิษต#อสภาพแวดลอมและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน
5.5.2 การส# งเสริม การบริโ ภคที่ เป) นมิตรกั บ สิ่ง แวดลอม สรางระบบหมุ นเวี ยนวั สดุ ที่ใช แลว ที่ มี
ประสิท ธิ ภาพ ขั บ เคลื่ อ นสู# Zero Waste Society ผ# านมาตรการต# างๆ เช# น การปฏิ รู ประบบภาษี และ
ค#าธรรมเนียมเพื่อสิ่งแวดลอม การศึกษาเพื่อสิ่งแวดลอม มาตรฐานและฉลากสินคา เป)นตน

5.5.3 การส#งเสริมการผลิต การลงทุน และการสรางงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู# เศรษฐกิจ
และสังคมที่เป)นมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมสีเขียว ส#งเสริมผูประกอบการให สามารถ
ปรับระบบสู#ห#วงโซ#อุปทานหรือห#วงโซ#คุณค#าที่เป)นมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Supply Chain /Green Value
Chain) ส#งเสริมการทาการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส#งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต#อ สิ่งแวดลอมนอย
เพื่อใหประเทศไทยมีศักยภาพใหมีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
5.5.4 การจัดการมลพิ ษและรักษาคุ ณภาพสิ่งแวดลอม ดวยการเร# งรัดการควบคุมมลพิษ ทั้งทาง
อากาศ ขยะ น้ําเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสรางคุณภาพสิ่งแวดลอม ที่ดี
ใหกับประชาชน เร#งรัดแกไขปFญหาการจัดการขยะเป)นลาดับแรก โดยส#งเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะ เพื่อ
นากลับมาใชใหม#ใหมากที่สุด เร#งกําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานที่กําจัดในพื้นที่วิกฤต สรางรูปแบบ
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เนนการแปรรูปเป)นพลังงาน สรางวินัยของคนในชาติ
มุ#งสู#การจัดการที่ยั่งยืน โดยใหความรูแก#ประชาชน และการบังคับใชกฎหมาย
5.5.5 การพัฒนาความร#วมมือดานสิ่งแวดลอมระหว#างประเทศ ผลักดันการจัดทาแผน แม#บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของอาเซียน หาแนวทางความร#วมมือกับอาเซียน และอนุ
ภูมิภาคลุ#มน้ําโขงในประเด็นการขนส#งขามพรมแดน การเคลือ่ นยายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงาน และ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
5.5.6 การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศและการ
บริ ห ารจั ด การเพื่ อ ลดความเสี่ ย งดานภั ยพิ บั ติ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการรั บ มื อ และ ปรั บ ตั ว ต# อ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปล#อยกˆาซเรือนกระจกใหกับทุกภาค ส#วน ส#งเสริม
การวิ จั ยและพั ฒ นาทางวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี และนวั ต กรรมเพื่ อ ลดผลกระทบและปรั บ ตั วต# อ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส#งเสริมความ ร#วมมือ
ระหว# างประเทศดานการเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อากาศและภั ยพิ บั ติท างธรรมชาติ ใหความสํ าคั ญกั บ การ
ปDอ งกั นน้ํ าท# วม วางแผนปD อ งกั นเมื อ งและพื้ นที่ ชายฝFG ง พั ฒ นาเมื อ งที่ ส ามารถปรั บ ตั วและยื ดหยุ# นต# อ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การใหบริการของระบบนิเวศ ส#งเสริมการลงทุน
ของ ภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสรางแนวปD องกันตามธรรมชาติ และการจัดทาแผนธุร กิจต#อเนื่อ ง
รวมทั้ง การพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพพรอมรองรับแนวโนมการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงใน
อนาคต
5.6 การบริหารราชการแผ#นดินทีม่ ีประสิทธิภาพ
5.6.1 การสรางความโปร#งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยใหมีช#องทางให ทุกภาคส#วน
สามารถเขาถึง เขาตรวจสอบขอมูลของภาคราชการและรองเรียนได เช#น ขอมูลการประกวดราคา จัดซื้อ จัด
จางโครงการของทางราชการ ขอมูลการประมูลโครงการ ผูชนะการประมูลและราคาปzดประมูล ขอมูล
ความกาวหนาตามกระบวนการยุติธรรม เช#น คดีที่ไม#ดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอรรัปชันและ
คดีที่ประชาชนใหความสนใจในแต#ละยุคสมัย ฯลฯ
5.6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีความเป)นมืออาชีพและเพียงพอต#อการขับเคลื่อน ภารกิจภาครัฐ
ร#วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหระบบราชการเล็กกระทัดรัด แต#มีความ
คล#องตัวและมีประสิทธิภาพสูง
5.6.3 การสรางรูปแบบการพัฒนา อปท. ใหเหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง ทางดาน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม รวมทัง้ เป)นแกนหลักในการประสานเครือข#ายและเชื่อมโยงภาคส#วน ต#างๆ ใน
ระดับพื้นที่ไดอย#างมีประสิทธิภาพ
5.6.4 การสรางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สรางผลงาน ที่มีคุณภาพ
รวดเร็ วและน#าเชื่อ ถื อ สามารถเป) นเครื่อ งมื อใหกับ คณะรัฐมนตรีป ระกอบการตั ดสินใจใน เชิ ง นโยบายได

โดยเฉพาะอย#างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ#ๆ ที่มีการใชจ#ายงบประมาณเป)น จํานวนมาก และเป)น
โครงการที่มีผลกระทบในวงกวาง
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ/มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร2กลุม/ จังหวัดภาคใตฝ56งอ/าวไทย (ชุมพร สุราษฎร2ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง)
แผนพัฒนากลุ#มจังหวัดภาคใตฝFGงอ#าวไทย พ.ศ. 2557-2560 ฉบับทบทวน
วิสัยทัศน
“ศูนยกลางการสรางสรรคเศรษฐกิจการเกษตรและการทองเที่ยวระดับนานาชาติ บนฐานรากของชุมชนที่
เขมแข็ง
ประเด็นยุทธศาสตร(Strategic issues)
1.การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค#าพืชเศรษฐกิจ
ยางพาราและปาลมน้ํามัน
2.การพัฒนาการท#องเที่ยวนานาชาติบนฐาน
ทรัพยากรและเอกลักษณของพื้นที่

เปQาประสงค(Goals)

1.1 ยางพาราและปาลมน้ํามันมีศักยภาพการแข#งขัน
ทางเศรษฐกิจและมูลค#าเพิม่ สูงขึ้น
2.1 การท#องเที่ยวไดรับการพัฒนาอย#างยั่งยืนบนฐาน
ทรัพยากรทีห่ ลากหลายและเอกลักษณของพื้นที่สู#
ระดับนานาชาติ
3.การพัฒนาสินคาเกษตรใหปลอดภัยและมีศักยภาพ 3.1 การเป)นแหล#งผลิตอาหารปลอดภัยและมี
ในการส#งออก
ศักยภาพ(ปริมาณและคุณภาพ)ในการส#งออก
4.การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางคมนาคมขนส#ง
4.1 การคมนาคมขนส#งและระบบโลจิสติกสของกลุ#ม
และระบบโลจิสติกสใหรองรับการคา การลงทุนการ จังหวัดเพิ่มศักยภาพในการแข#งขันและพัฒนาคุณภาพ
ท#องเที่ยว การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชีวิต

1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. การกําหนดตําแหนงและทิศทางการพัฒนาจังหวัด
จากกรอบนโยบายและศักยภาพ โอกาส ขอจํากัด จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงกําหนด
ตําแหน#งและทิศทางการพัฒนาจังหวัด โดยกําหนดวิสัยทัศนจังหวัดนครศรีธรรมราชว#า “นครแห#งอารยธรรม
น#าอยู#
น#าเที่ยว การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน”
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
(๑) วิสัยทัศน (Vision) “นครแห#งอารยธรรม น# าอยู#น#าเที่ยว การเกษตรและอุตสาหกรรม
ยั่งยืน”
โดยมีคํานิยามวิสัยทัศน ดังนี้
คํานิยามวิสัยทัศน
คําจากวิสัยทัศน
นครแหงอารยธรรม

หมายถึง
นครศรี ธรรมราชเมื อ งที่ มี ความหลากหลายทางศาสนา พลเมื อ งอยู# ร# วมกั นอย# า ง
เอื้ออาทร มีแหล#งบ#มเพาะบุคคลดวยดวยสถาบันการเรียนรูทั้งในและนอกระบบ และมี
ประเพณี วัฒนธรรมที่สืบทอดอย#างยาวนาน

นาอยูนาเที่ยว

เมืองที่ปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติภัย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และส#งเสริมสุขภาพ
อนามัย อาหารปลอดภัย เมืองสี เขียวที่ เป)นมิ ตรกับสิ่ งแวดลอม เมืองพลังงานสะอาด
การจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ น้ํ า การบริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดลอมอย# า งยั่ ง ยื น
สาธารณูปโภค ระบบคมนาคมเพิ่มศักยภาพระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงโครงข#ายถนนใหได
มาตรฐาน ส#งเสริมพัฒนาแหล#งท#องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ปลูกฝFงความเป)น
เจาบานที่ดี และเป)นคนมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี เป)นเมืองน#าเที่ยว

คําจากวิสัยทัศน
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมยั่งยืน

หมายถึง
นครแห# งการผลิตทางการเกษตรที่ มีความสมดุลของระบบนิ เวศ และสภาพแวดลอม
มุ#งเนนการผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีมาตรฐาน ตรงตามความตองการของผูบริโภค
และนํานวัตกรรม เทคโนโลยีอันทันสมัยมาประยุก ตใช ส# งผลใหเกษตรกร ประชาชน
ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความผาสุก และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น การบริหารจัดการ
ดานโครงสรางพื้ นฐานการผลิ ตที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพสู ง สุ ดในเรื่ อ ง ดิ น น้ํ า และระบบ
ชลประทาน รวมทั้งการจัดสรรที่ดินทํากิน การจัดการดานการส#งเสริมการผลิตพืช สัตว
ประมง การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู# Smart Farmer การพัฒนาองคกรเกษตรกร
ใหเขมแข็งการบริหารจัดการฟารมสู# Smart Farm การวางแผนการผลิต การพัฒนา
ตลาดสินคาเกษตร ที่มีความยั่งยืนและเชื่อมโยงเครือข#ายดานการตลาดทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ การแปรรูปเพิ่มมูลค#าสินคาเกษตรสรางผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจ และ
การประยุกตใชนวัตกรรมดานการเกษตรคู#ขนานภูมิปFญญาทองถิ่น โดยยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิ จพอเพี ยงเป) นแนวทางในการพั ฒนา พรอมทั้ ง สนั บสนุ นการท# อ งเที่ ยว
เชิ ง เกษตร/เชิ ง นิ เ วศน สนั บ สนุ นและพั ฒ นาอุ ตสาหกรรมที่ เ ป) นมิ ตรกั บ สิ่ ง แวดลอม
เพื่อเพิ่มมูลค#าผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด สู#การพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนของจังหวัด
โดยคํานึงถึงความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ความยั่งยืนทางดานสิ่งแวดลอม และความยั่งยืน
ทางดานสังคมของจังหวัด
(2) จุดยืนการพัฒนาของจังหวัด (Positioning)
จากขอมูลการวิเคราะหศักยภาพของจังหวัด และกําหนดทิศทางการพัฒนายุทธศาสตรใน
ภาพรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดกําหนดจุดยืนการพัฒนาของจังหวัด 3 ประเด็น ดังนี้
1. เมืองสืบสานศิลปวัฒนธรรม สงบสุข น#าเที่ยว
2. เมืองเกษตรนวัตกรรม และอุตสาหกรรมสีเขียว
3. ศูนยกลางการคมนาคมขนส#ง และกระจายสินคาของภาคใต
(3) เปQาประสงครวม (วัตถุประสงค) (Objective)
1. เพิ่มรายไดจากการเกษตร อุตสาหกรรม และการท#องเที่ยว โดยควบคู#กับการยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพ
2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมไดรับการจัดการอย#างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3. ประชาชนยึดหลักธรรมะในการดําเนินชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4. ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีมีการสืบสานอย#างต#อเนื่อง
(4) ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue)
1. บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูม# าตรฐานครบวงจร และเป)นมิตรกับสิ่งแวดลอม
2. พัฒนาการท#องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอย#างยั่งยืน
4. พัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน#าอยู# เขมแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เปQาประสงครวม

1. เพิ่มรายไดจาก
การเกษตร อุตสาหกรรม
และการท#องเทีย่ ว โดย
ควบคู#กับการยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพ

ตัวชี้วัดเปQาหมายรวม 4 ป*

ขอมูลพื้นฐาน
2555
2556

1.1. ผลิตภัณฑมวลรวม 34,587
(GPP) ภาคเกษตร เพิ่มขึ้น ลานบาท
รอยละ 1 ต#อป<
1.2 รายไดจากการ
ท#องเทีย่ วเพิ่มขึ้น รอยละ
15 ต#อป<
1.3 รอยละ 80 ของ
ฟารม/แปลงที่ไดรับการ
รับรองมาตรฐานฟารม
(GAP)

8,724.49
ลานบาท

2557

เปQาหมายรายป*
2558
2559

34,935ลาน
บาท

1

1

1

1

10,397.62
ลานบาท
(11.44%)

11,957.26
ลานบาท

13,702.21
ลานบาท

15,758.14
ลานบาท

18,121.86
ลานบาท

80

80

80

80

0.1

0.1

30

30

2. ทรัพยากรธรรมชาติ

2.1 รอยละของพื้นทีส่ ี
และสิง่ แวดลอมไดรับการ เขียวเพิ่มขึ้น
จัดการอย#างมี
2.2 รอยละของขยะมูล
ประสิทธิภาพและยัง่ ยืน ฝอยที่นํากลับมาใช
ประโยชน
2.3 รอยละของการใช
พลังงานลดลง
(รอยละ 3 ต#อป<)
3. ประชาชนยึดหลักธรรมะ 3.1 ดัชนีชี้วดั คุณภาพชีวติ
ในการดําเนินชีวิต และมี และความสุขมวลรวมของ
คุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น
ประชาชนเพิ่มขึ้น รอยละ
75
4. ศิลปวัฒนธรรม และ
4.1 ระดับความสําเร็จ
ประเพณีมีการสืบสานอย#าง ของการดําเนินงาน
ต#อเนื่อง
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีสืบสานอย#าง
ต#อเนื่อง

2560

N/A

N/A

N/A

N/A

3

3

3

3

60

65

70

75

* พิ จารณาจากระดั บ ความสํ า เร็ จของการดํ า เนิ นงานดานศิ ล ปวั ฒ นธรรมและประเพณี ปลู กฝF ง ใหประชาชน
รักศิล ปวั ฒนธรรม ประเพณีท องถิ่น โดยเนนกิ จกรรมการสืบ สาน สืบ ทอด ศิล ปวั ฒนธรรม ประเพณีข องทุ ก
องคกรอย#างต#อเนื่องและมีส#วนร#วม

* ระดับ
5

ระดั บคะแนน 1 จัดประชุ มเพื่อรวบรวมกิจกรรม/โครงการที่เ กี่ย วของกั บประเพณี ศิลปวัฒ นธรรม กํา หนดเป) น
แผนปฏิบัติการดานศิลปวัฒนธรรม และประเพณี ประจําป<งบประมาณ พ.ศ. 2560 และกําหนด
เปDาหมายที่ชัดเจนของตัวชี้วัดผลสําเร็จต#างๆ
ระดับคะแนน 2 ดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการดานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไดครบถวน รอยละ 100
ระดับคะแนน 3 มีรายงานสรุปผลการดําเนินงานแต#ละกิจกรรม/โครงการจากหน#วยงานที่ดําเนินการไดครบถวน
ระดั บคะแนน 4 สรุปประเมินผลสํา เร็ จในภาพรวมของแผนปฏิ บัติการฯ ตามตั วชี้วั ดที่กําหนดไวไดอย#า งชัด เจน
พรอมอภิปรายผล และปFญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะในภาพรวม
ระดับคะแนน 5 จัด ประชุมสัมมนาผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการต#างๆ ที่เกี่ ยวของ และสามารถกําหนด
แนวทางการสรางความยั่ ง ยื นดานศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประเพณี เพื่ อ เสนอผู บริ ห ารกํ า หนดไวใน
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดต#อไป

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑
บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูมาตรฐานครบวงจร และเป6นมิตรกับสิ่งแวดลอม
๑. เปQาประสงคของประเด็นยุทธศาสตร
1.1 รายไดเพิ่มจากการผลิตทางการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และการท#องเที่ยวเกษตร
1.2 นครศรีธรรมราชเป)นเมืองเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรนวัตกรรม และเกษตร
อุตสาหกรรมสีเขียวทีเ่ ป)นมิตรกับสิง่ แวดลอม ไดรับการจัดการอย#างมีประสิทธิภาพ
๒. ตัวชี้วัดและคาเปQาหมาย
เปQาประสงค
เชิงยุทธศาสตร
2.1 รายไดเพิ่มจากการ
ผลิตทางการเกษตร
เกษตรอุตสาหกรรม และ
การท#องเที่ยวเกษตร
2.2 ระบบการผลิตที่
ไดรับรองมาตรฐาน

ตัวชี้วัด/
เปQาหมายรวม 4 ป*
2.1.1 ผลิตภัณฑมวล
รวม (GPP) ภาคเกษตร
เพิ่มขึ้นรอยละ ๑ ต#อป<

2.2.1 รอยละ 80 ของ
ฟารม/แปลงที่ไดรับการ
รับรองมาตรฐานฟารม
(GAP)
2.3 เป)นเมืองเกษตร
2.3.1 รอยละ 5 ของ
สุขภาพ เกษตรคุณภาพ สถานประกอบการที่
ไดรับรองอุตสาหกรรม
เกษตรนวัตกรรม และ
เกษตรอุตสาหกรรมสีเขียว สีเขียว
ที่เป)นมิตรกับสิง่ แวดลอม
ไดรับการจัดการอย#างมี
ประสิทธิภาพ

ขอมูลพื้นฐาน
เปQาหมายรายป*
2555 2556 2557 2558 2559 2560
34,587 34,935 1
1
1
1
ลานบาท ลานบาท
80

80

80

3. กลยุทธ
3.1 พัฒนาสินคาและบริการทางการเกษตรที่ไดมาตรฐาน ตอบสนองความตองการในตลาดสากล
(Global Marketing)
3.2 ส#งเสริมและสนับสนุนปFจจัยพื้นฐานดานการผลิต (น้ํา ที่ดิน พันธุ ปุŽย) ที่พอเพียง
3.3 พัฒนากระบวนการผลิต การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การแปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑ
เป)นเกษตรอุตสาหกรรมแบบครบวงจรอย#างมีประสิทธิภาพ
3.4 สรางเครือข#ายความร#วมมือระหว#างภาครัฐ องคกรชุมชน กลุ#มเกษตรกร พ#อคาในการผลิต
การตลาด และการกระจายสินคาทางการเกษตร
3.5 พัฒนาระบบโลจิสติกส รองรับการเป)นเมืองศูนยกลางการคมนาคมขนส#งและกระจายสินคา
ทางการเกษตร
3.6 ส#งเสริมสถานประกอบการใหไดการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม นวัตกรรมสีเขียว

80

5

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
พัฒนาการทองเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม
๑. เปQาประสงคของประเด็นยุทธศาสตร
1.1 เพิ่มรายไดจากการท#องเที่ยว
๒. ตัวชี้วัดและคาเปQาหมาย
เปQาประสงค
เชิงยุทธศาสตร
2.1 เพิ่มรายไดจากการ
ท#องเที่ยว

ตัวชี้วัด/
เปQาหมายรวม 4 ป*
2.1.1 รอยละของ
รายไดจากการท#องเที่ยว
เพิ่มขึ้น

ขอมูลพื้นฐาน
เปQาหมายรายป*
2555 2556 2557 2558 2559 2560
15
15
15
15
15
15

3. กลยุทธ
3.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน พื้นที่ แหล#งท#องเที่ยวและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการท#องเที่ยว
ที่ไดมาตรฐาน
3.2 พัฒนาสินคาและบริการใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน มีความปลอดภัย เสริมสรางโอกาสและ
ศักยภาพการแข#งขัน ในตลาดการท#องเที่ยว
3.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการการและสื่อสารการตลาดท#องเที่ยวเชิงรุก ภายใตชื่อ
“นครแห#งธรรม”
3.4 พัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพการใหบริการ ของบุคลากรท#องเที่ยว ที่ไดมาตรฐาน
เกิดความประทับใจแก#ผูมาเยือน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยัง่ ยืน
๑. เปQาประสงคของประเด็นยุทธศาสตร
1.1 ทรัพยากรธรรมชาติ น้ํา สิ่งแวดลอม ไดรับการจัดการอย#างมีประสิทธิภาพและใชอย#างยัง่ ยืน
1.2 การจัดการพลังงานอย#างมีประสิทธิภาพและใชอย#างประหยัด
๒. ตัวชี้วัดและคาเปQาหมาย
เปQาประสงค
เชิงยุทธศาสตร
2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ
น้ํา สิ่งแวดลอม ไดรับ
การจัดการอย#างมี
ประสิทธิภาพและใชอย#าง
ยั่งยืน

2.2 การจัดการพลังงาน

อย#างมีประสิทธิภาพและ
ใชอย#างประหยัด

ตัวชี้วัด/
เปQาหมายรวม 4 ป*
2.1.1 รอยละของพื้นที่
สีเขียวเพิม่ ขึ้น
2.1.2 รอยละของขยะ
มูลฝอยที่นํากลับมาใช
ประโยชน
2.1.3 จํานวนของ
องคกรปกครองส#วน
ทองถิ่นที่ไดรับการ
พัฒนาศักยภาพในการ
จัดการภัยพิบัติ
2.2.1 รอยละของการ
ใชพลังงานลดลง
(รอยละ 3 ต#อป<)
2.2.2 การใชพลังงาน
ทดแทนเพิม่ ขึ้น (60
toe)

ขอมูลพื้นฐาน
2555 2556

20

25

เปQาหมายรายป*
2557 2558 2559 2560
0.1
0.1
30

30

29

32

38

40

3

3

3

3

60

60

60

60

3. กลยุทธ
3.1 พัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ํา และสิง่ แวดลอมโดยการมีส#วนร#วมทุกภาคส#วน
3.2 อนุรักษ ปDองกัน ฟRSนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่จงั หวัด
3.3 พัฒนาศักยภาพเครือข#ายในการจัดการภัยพิบัติ การบริหารจัดการน้ํา และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
3.4 ส#งเสริม สนับสนุน และรณรงคใหมีการใชพลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
พัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหนาอยู เขมแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑. เปQาประสงคของประเด็นยุทธศาสตร
1.1 ประชาชนไดรับสวัสดิการพื้นฐานอย#างทั่วถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุข
1.2 ประชาชนไดรับความมั่นคง ปลอดภัย เป)นธรรม
1.3 การศึกษามีคุณภาพ ทัดเทียมกับค#ามาตรฐานการศึกษา
1.4 ชุมชนเขมแข็งตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ตัวชี้วัดและคาเปQาหมาย
เปQาประสงค
เชิงยุทธศาสตร
2.1 ประชาชนไดรับ

สวัสดิการพื้นฐานอย#าง
ทั่วถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และมีความสุข
2.2 ประชาชนไดรับความ

มั่นคง ปลอดภัย เป)นธรรม
2.3 การศึกษามีคุณภาพ

ทัดเทียมกับค#ามาตรฐาน
การศึกษา

2.4 ชุมชนเขมแข็งตาม

แนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ตัวชี้วัด/
ขอมูลพื้นฐาน
เปQาหมายรายป*
เปQาหมายรวม 4 ป*
2555 2556 2557 2558 2559 2560
2.1.1 รอยละของ
80
80
80
85
90
95
ประชาชนที่ไดรับ
สวัสดิการพื้นฐานอย#าง
ทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และมีความสุข
2.2.1 รอยละของ
80
80
80
85
90
95
ประชาชนไดรับความ
มั่นคง ปลอดภัย เป)นธรรม
2.3.1 ค#าเฉลี่ยคะแนน
N/A
N/A
40
45
50
55
O-net ม.3
2.3.2 ป<การศึกษาเฉลี่ย
N/A
N/A
9.1
9.4
9.5
9.6
ของคนจังหวัด
นครศรีธรรมราช
สูงกว#าเกณฑมาตรฐาน
ประเทศ
2.4.1 รอยละของชุมชน 30
35
40
45
50
55
เขมแข็งตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

3. กลยุทธ
3.1 พัฒนาคุณภาพการใหบริการทางสังคม และการเขาถึงสวัสดิการพื้นฐานของประชาชน
อย#างทั่วถึง เป)นธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3.2 ส#งเสริมสุขภาพของประชาชนใหมีสุขภาพดีถวนหนาและมีความสุข
3.3 สรางความปรองดองสมานฉันท เสริมความมั่นคง ปลอดภัย เป)นธรรมแก#ประชาชน ชุมชน
สังคม เป)น “นครที่น#าอยู# ชุมชนเขมแข็ง”
3.4 ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับใหไดมาตรฐาน ใหเป)น “นครแห#งการเรียนรู”
3.5 เสริมสรางเศรษฐกิจชุ

วิสัยทัศนเทศบาลตําบลกะทูน
“โครงสรางพื้นฐานครอบคลุ มทั้ งตํา บล สงเสริมวั ฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น พั ฒนาดาน
สาธารณะสุขและการศึกษา ยึดหลักบริหารตามหลักธรรมาภิบาล”
2.1 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
๑. ส#งเสริมการพัฒนาอาชีพของประชาชน
๒. การพัฒนาแหล#งท#องเที่ยวรวมทั้งกิจกรรมการท#องเที่ยว
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
๑. ก#อสราง ปรับปรุง ซ#อมแซม บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทาและท#อระบายน้ํา
คูคลอง หนอง บึง ฯลฯ
๒. ก#อสราง ปรับปรุง ซ#อมแซม บํารุงรักษา ระบบสาธารณูประโภค สาธารณู
ประการใหมีประสิทธิภาพทั่วทุกหมู#บาน
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนา
๑. จัดหา ติดตั้งวัสดุ อุปกรณสํานักงานและเทคโนโลยีสมัยใหม# เพื่ออํานวยความ
สะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงานของบุคลากร
2. พัฒนาบุคลากรใหมีความนึกในบทบาทหนาที่และปฏิบัติภารกิจอย#างมี
ประสิทธิภาพ
3. การจัดระบบขอมูลของตําบล
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา
๑. สนับสนุนกิจกรรมดานการปDองกันปราบปรามยาเสพติด
๒. ส#งเสริม สนับสนุนทางดานการกีฬาและนันทนาการ
๓. ส#งเสริม สนับสนุนสงเคราะห คนชรา คนพิการและเด็กดอยโอกาสผูเดือดรอนที่
อยู#อาศัย และกลุม# ต#างๆ
๔. เสริมสรางสุขภาพของประชาชน
๕. จัดใหมีการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา
๑. สนับสนุนการจัดกิจกรรทในวันสําคัญทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมใน
ทองถิ่น
๒. ปรับปรุง ซ#อมแซม ก#อสรางสถานศึกษารวมทั้งจัดหาวัสดุอปุ กรณเครื่องมือ
เครื่องใชใหกับศาสนา
๓. จัดซื้ออาการเสริมนมและอาหารกลางวันใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
ในสังกัด สปช.
๒. การเมือง การปกครอง

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
1. จัดใหมีบําบัดและจัดการขยะ
2. สรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสงิ่ แวดลอม

2.2 เปQาประสงค
1.ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และสาธารณูปโภค
2.ส#งเสริม พัฒนา สรางความเขมแข็งดานเศรษฐกิจ
3.ส#งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
4.พัฒนาและส#งเสริมการท#องเที่ยว
5.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
6.ส#งเสริมประชาธิปไตยและการมีส#วนร#วม
7.ส#งเสริม อนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณี จารีตประเพณี ภูมิปFญญาทองถิ่น และทํานุ
บํารุงศาสนา
2.3 ตัวชี้วัด
1) ในเขตองคการบริหารส#วนตําบล มีโครงสรางพื้นฐานใหประชาชนไดใชบริการรอยละ ๘๐
2) ประชาชนมีรายไดเพิม่ ขึ้นในอัตรารอยละ 5 และพึ่งตนเองไดมากขึ้น
3) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรอยละ ๑๐
4) ประชาชนรอยละ 80 มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5) นักท#องเที่ยวรอยละ 80 หันมาท#องเที่ยวในตําบลท#าสะทอนเพิม่ ขึ้น
6) ประชาชนรอยละ 80 มีส#วนร#วมในการพัฒนาตําบลท#าสะทอน
7) เด็ก รอยละ 100 ไดรับการส#งเสริมการศึกษาอย#างเท#าเทียมกัน
8) ประชาชนรอยละ 80 มีส#วนร#วมในการอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี จารีตประเพณี ภูมิ
ปFญญาทองถิ่น และทํานุบํารุงศาสนา
2.4 คาเปQาหมาย
๑) เพื่อพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานใหมีความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย
๒) เพื่อใหประชาชนมีความรูและบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
๓) เพื่อใหประชาชนมีศักยภาพมีรายไดเพียงพอสามารถพึ่งตนเองได
๔) เพื่อใหประชาชนในเขต อบต.มีส#วนร#วมในการพัฒนาการท#องเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณี
และกีฬา
๕) เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.5 กลยุทธ
1.พัฒนาเสนทางคมนาคมขนส#งใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
2.พัฒนาสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ไฟฟDาและแสงสว#าง
3.การส#งเสริม และพัฒนาอาชีพ
4.ส#งเสริมดานสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห และสาธารณสุข
5.ส#งเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ
6.ส#งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย

7.ส#งเสริม สนับสนุนการท#องเที่ยวอย#างยัง่ ยืน
8.อนุรักษ ฟRSนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
9.ส#งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย การมีส#วนร#วมของประชาชน
10.ส#งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
11.ส#งเสริมการจัดการศึกษาใหไดมาตรฐานการศึกษา
12.ส#งเสริม อนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณี จารีตประเพณี ภูมิปFญญาทองถิ่น และทํานุ
บํารุงศาสนา
๒.6 จุดยืนทางยุทธศาสตร
๑) การพัฒนาหมู#บานใหน#าอยู#มีความเขมแข็ง โดยไดรับบริการสาธารณะดานโครงสราง
พื้นฐานที่จําเป)นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
๒) การพัฒนาระบบการศึกษาและส#งเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
๓) ส#งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง
๔) การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดลอมที่มีอย#างยั่งยืน
๕) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส#วนร#วมจากทุกภาคส#วน
๒.7 แผนงาน
๑) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป
๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
๓) แผนงานการศึกษา
๔) แผนงานสาธารณสุข
๕) แผนงานสังคมสงเคราะห
๖) แผนงานสรางความเขมแข็ง
๗) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ
๘) แผนงานงบกลาง
๙) แผนงานการพาณิชย

๓. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น
๓.๑ การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาทองถิ่ น สี่ ป< ข องเทศบาลตํ า บลไดใชการวิ เ คราะห SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปFจ จัยและสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต#อการพัฒนา อย#างนอยตองประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดานสังคม
ดานทรัพยธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
๑) จุดแข็ง (S : Strength)
หมู#บานไดรับการบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานครบถวน
มีเสนทางสัญจรเป)นไปดวยความสะดวก
ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น
มี บ# อ น้ํ า รอน บานหวยทรายขาว ที่ มี ชื่ อ เสี ย งในอํ า เภอพิ ปู น จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ประชาชนในพื้นที่จังหวัด ภาคราชการ ต#างจังหวัด และ กทม ต#างมาสนใจใชบริการบ#อน้ํา
รอน
มีตลาดสดของหมู#บาน ๑ แห#ง
ประชากรส#วนใหญ#มีอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ ไดแก#
ยางพารา ผลไม ฯลฯ
มีโรงเรียนสังกัด สพฐ. 3 โรงเรียน สอนตั้งแต#ระดับก#อนประถมศึกษาถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4 แห#ง สังกัดเทศบาลตําบลกะทูน
มีระบบประปาเพิ่มขึ้นทําใหมีน้ําใชอุปโภคบริโภคตลอดทั้งป<
มีอ#างเก็บน้ําคลองกะทูน สามารถใชน้ําเพื่อการบริโภคและอุปโภคไดตลอดทั้งป<
เทศบาลตําบลกะทูน มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและ
แกไขปFญหาความเดือดรอนของประชาชน
มีประเพณีที่สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่โดดเด#นของชุมชนและเป)นที่รูจักอย#าง
แพร#หลาย
มีวัด 4 แห#ง
หมู# บ านในเขตเทศบาลตํ า บลกะทู น
มี ห อกระจายข# า ว และสถานี
วิทยุกระจายเสียงประชาสัมพันธใหประชาชนในหมู#บานไดรับทราบขอมูลข#าวสาร
มีกองทุนในหมู#บาน เช#น กองทุนเงินลาน
มีกลุ#มอาชีพแม#บาน กลุ#มปุŽยชีวภาพ กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน
มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ# มีโรงงานในพื้นที่
๒) จุดออน (W : Weakness)
ประชาชน ผูนําหมู#บาน ใหค#อยใหความร#วมมือกับทางราชการในการพัฒนา
ทองถิ่นของตนเอง
ราษฎรยากจน ส#วนใหญ#ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย#าง
เดียวทําใหขาดรายได
ประชาชนไม#สามารถรวมกลุ#มกันเพื่อดําเนินการดานเศรษฐกิจของชุมชนในรูป
ของกลุ#มอาชีพอย#างเขมแข็ง

เทศบาลตําบลกะทูน ขาดบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะ
ดาน เช# น ดานการปD อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ฯลฯ ประกอบกั บ เครื่ อ งมื อไม# เ พี ยงพอ เนื่ อ งจาก
งบประมาณจํากัด
ที่ตั้งภูมิศาสตรของตําบลกะทูนไม#ไดเป)นทางผ#านไปยังอําเภออื่นๆ เนื่องจากมี
ภูเขากั้นไว
๓) โอกาส (O : Opportunity)
จังหวัดนครศรีธรรมราช/องคการบริหารส#วนจังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถ
สนับสนุนงบประมาณใหเทศบาลตําบลกะทูน ที่มีแผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
มีเสนทางคมนาคมสะดวก สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทาง
เศรษฐกิจ
ไดรับความร#วมมือสนับสนุนจากหน#วยงานของรัฐเป)นอย#างดี การปฏิรูป ระบบ
ราชการทําใหพนักงานเกิดความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
รัฐบาลมีนโยบายใหประชาชนมีส#วนร#วมในการพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
ไดรับงบประมาณจากส#วนกลางเพิ่มขึ้นเพื่อใหเพียงพอในการบริหารจัดการ
ทองถิ่น
๔) ขอจํากัด (T : Threat)
⌦ ปFจจุบันเทศบาลตําบลกะทูน เป)นเทศบาลขนาดเล็ก มีงบประมาณจํากัดเมื่อ
เทียบกับภารกิจหนาที่ต#างๆ ตามกฎหมายที่กําหนดใหเป)นอํานาจหนาที่ขององคการบริหารส#วนตําบล ตาม
กฎหมายอื่น ตามภารกิจถ#ายโอนฯ ตามนโยบายทองถิ่น นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล
⌦ งบประมาณที่ไดรับจากส#วนกลาง ไม#เพียงพอในการบริหารงาน
⌦ กฎหมายและระเบียบต#างๆ ในการปฏิบัติงานทําใหขาดความคล#องตัวในการ
บริหารงาน
⌦ การถ#ายโอนภารกิจต#างๆ ไม#เป)นไปในแนวทางเดียวกัน ทําใหการปฏิบัติงาน
เกิดความล#าชาไม#เป)นไปตามวัตถุประสงคที่วางไว
⌦ การพั ฒ นาบางดานตองเป) นไปตามกฎหมาย จึ ง ไม# ส ามารถดํ าเนิ นการ
แกปFญหาได ตองอาศัยความเสียสละของชุมชนเท#านั้น ซึ่งบางครั้งก็ทําไดยากมาก
๖) การสรุปสถานการณพัฒนา (การวิเคราะหจุดเข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค)
เทศบาลตําบลกะทูน ไดดําเนินการวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ เพื่อชี้ใหเห็น
ถึ ง ศั ก ยภาพ ปF ญ หาและความตองการของประชาชน โดยเทศบาลตํ าบลไดดํ าเนิ นการวิ เ คราะหขอมู ล
ดังต#อไปนี้
(๑) การวิเคราะหขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน สามารถจําแนกไดดังนี้
๑) มีเสนทางคมนาคมในพื้นที่เทศบาลตําบลที่เป)นถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก รอยละ ๗๐ เปDาหมายคือตองการใหไดมากกว#านี้หรือรอยละ ๑๐๐ โดยผูบริหารมีนโยบายที่จะ
ดําเนินการก#อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย ปFญหาคือ เทศบาลตําบลไม#สามารถดําเนินการไดเนื่องจาก
พื้นที่ยังไม#เป)นที่สาธารณะ จะดําเนินการไดก็ต#อเมื่อตองเป)นที่สาธารณะ การแกปFญหาคือ ประสานความ
ร#วมมื อกั นในหลายๆ ฝ„ าย เพื่ อที่ จะทําความเขาใจกั บ ประชาชนในพื้ นที่ และวิ ธีการที่ จะดําเนิ นการแกไข
อย#างไร ทั้งนี้ เทศบาลตําบลก็ไดตั้งงบประมาณในส#วนนี้ไวแลว และไดแจงประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับ
ทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะไดช#วยกันแกไขปFญหาใหกับชุมชน

๒) การขยายเขตไฟฟQา ปFจจุบันมีไฟฟDาใชทุกครัวเรือน คิดเป)น
๑๐๐ เปอรเซ็นต ปFญหาคือไฟฟDาส#องสว#างทางหรือที่สาธารณะยังไม#สามารถดําเนินการครอบคลุมพื้นที่ได
ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความตองการใหติดตั้งไฟฟDาส#องสว#างนั้นยังไม#เป)นที่สาธารณะ เทศบาลตําบลจึงไม#
สามารถดําเนินการไดเช#นเดียวกับถนน การแกปFญหาคือ ประสานความร#วมมือกันในหลายๆ ฝ„าย เพื่อที่จะทํา
ความเขาใจกั บ ประชาชนในพื้ นที่ และวิธีก ารที่ จะดํ าเนิ นการแกไขอย# างไร ทั้ งนี้ เทศบาลตํ าบลก็ไดตั้ ง
งบประมาณในส#วนนี้ไวแลว และไดแจงประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะไดช#วยกัน
แกไขปFญหาใหกับชุมชน
๓) การอุปโภคบริโภค
ปFจจุบันครัวเรือนที่อยู#อาศัย มีจํานวน ทั้งหมด 2,129 ครัวเรือน มี
น้ําสะอาดสําหรับดื่ม และบริโภคเพียงพอตลอดป< ผ#านเกณฑจํานวน 2,129 ครัวเรือน คิดเป)นรอยละ 100
และมีน้ําใชเพียงพอตลอดป< ผ#านเกณฑจํานวน 2,129 ครัวเรือน คิดเป)นรอยละ 100
(๒) การวิเคราะหขอมูลดานเศรษฐกิจ
จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบว#า ประชากรส#วนใหญ#ทําการเกษตร รอยละ
๗๐ เช#น ยางพารา ทุเรียน ตามลําดับ รายไดส#วนมากมาจากการทําการเกษตร ประชากรบางส#วนมีรายได
จากการรับจางทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ บางส#วนมีอาชีพคาขาย รานคา ทําใหมีรายไดมากจากการคาขาย
ประชากรมีพื้นที่ในการทางเกษตรบางส#วนในที่ที่มีน้ําท#วมเป)นประจํา บางพื้นที่ภาวะฝนทิ้งช#วง มีพื้นที่ในการ
ทําการเกษตรนอย
ดานสุขภาพและสาธารณสุข
จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบว#า ประชาชนกรส#วนมากมีสุขภาพที่ดี มี
การคัดกรองสุขภาพใหกับประชาชนกลุ#มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก#ประชากรในชุมชน เช#นกัน ไดแก# โรคความดัน
เบาหวาน โรคเอดส โรคไขเลื อ ดออก มื อ -ปาก-เทาในเด็ ก และโรคอื่ นๆ อี ก มาก มี ส ถิ ติ เ ขารั บ การ
รักษาพยาบาล ปFญหาคือประชาชนบางรายไม#ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจําป<
ดานการศึกษา
จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบว#า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ป<เต็ม รอยละ
100 อ#าน เขียนภาษไทยและคิดเลขอย#างง#ายได เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ป< รอยละ ๑๐๐ ไดรับการศึกษาภาค
บังคับ ๙ ป< ไดเรียนต#อชั้นมัธยมศึกษาป<ที่ ๔ หรือเทียบเท#า และที่ไม#ไดเรียนต#อมีงานทํา รอยละ ๙๙ ดาน
การศึกษาอยู#ในเกณฑที่ดี ปFญหาคือ ยังไม#สามารถที่จะแข#งขันกับเมืองใหญ#ๆ ได การแกปFญหาของ ทต.ไดจัด
กิจกรรมใหกับเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ในกับทางโรงเรียนใน
เขตพื้นที่ และร#วมกันจัดกิจกรรมต#างๆ กับทางโรงเรียน

๓.๒ การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ
ในการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาทองถิ่ น สี่ ป< ข องเทศบาลนั้ น ไดทํ า การประเมิ น สถานการณ
สภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ดาน
๑. โครงการสราง
พื้นฐาน

๒. ดานงานส#งเสริม
คุณภาพชีวิต

สถานการณภาพแวดลอม
ภายนอกที่เกี่ยวของ

ขอบขายและปริมาณ
ของปnญหา/
ความตองการ
- แหล#งน้ําและน้ําประปา
ในการอุปโภค-บริโภค

๑) มีแหล#งน้ําขนาดใหญ#ใน
การใชเพื่อการเกษตรกรรม
ได แต#ไม#สามารถน้ํามาใชได
เนื่องจากตองใชงบประมาณ
จํานวนมาก
๒) ไฟฟDาส#องสว#างทางและที่ - ไฟฟDา
สาธารณะยังไม#สามารถ
ดําเนินการครอบคลุมพื้นที่ได
ทั้งหมด

๓) หมู#บานขยายมากขึ้น
- ราง/ท#อระบายน้ํา
ระบบระบายน้ํายังไม#
เพียงพอ เกิดการอุดตัน
๔) ประชาชนตองการ
- เสนทางคมนาคม
เสนทางในการสัญจรไปมา
เพิ่มมากขึ้นและทต. ไม#
สามารถดําเนินการได
เนื่องจากพื้นที่ยังไม#เป)นที่
สาธารณะ จะดําเนินการไดก็
ต#อเมื่อตองเป)นที่สาธารณะ
๑) มีการระบาดของโรคอุบัติ - ดานสาธารณสุข
ใหม# โรคระบาด โรคติดต#อ

พื้นที่เปQาหมาย/
กลุมเปQาหมาย

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต

- ในเขตอบต

- ประชาชนมีแหล#งน้ํา
เพื่อการเกษตรและมี
น้ําประปาใชอย#าง
พอเพียงมีคุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น
- ทางและที่สาธารณะ - ทางและที่สาธารณะมี
ในเขตเทศบาล
แสงสว#างเพียงพอ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและปDองกันการเกิด
อาชญากรรมได
- พื้นที่ในเขต ทต.
- มีรางระบายน้ํา
สามารถระบายน้ําได
สะดวก ไม#อุด
- เสนทางคมนาคมที่ - มีเสนทางในการ
เป)นสาธารณะและ
คมนาคมเพียงพอและ
ประชาชนมีความ
ประชาชนไดรับความ
ตองการใหดําเนินการ สะดวกในการสัญจรไป
มา
- ในเขต ทต.

๒) ประชาชนในพื้นที่ป„วย
เป)นโรคเรื้อรังแนวโนมที่
เพิ่มขึ้น เช#น เบาหวาน
ความดัน
๓) ปริมาณขยะและน้ําเสีย
เพิ่มมากขึ้น

- ประชาชนกลุ#มเสี่ยง
และผูป„วย

๔) ประชาชนบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย

- ประชาชนในเขต
ทต.

๕) ประชาชนในพื้นที่บางราย - ที่อยู#อาศัย
มีที่อยู#อาศัยไม#มั่นคงแข็งแรง

- ประชาชนในพื้นที่ที่
ไดรับความเดือนรอน
เรื่องที่อยู#อาศัย

- ในเขต ทต.

ในพื้นที่ไม#มีการระบาด
ของโรคอุบัติใหม# โรค
ระบาด โรคติดต#อ

- ปริมาณขยะและน้ํา
เสียถูกกําจัดใหหมดดวย
วิธีการที่ถูกตอง
- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได
ถูกตอง
- ประชาชนในพื้นที่
ไดรับความช#อยเหลือ
ซ#อมแซมที่อยู#อาศัยให

6)ประชาชนบางครัวเรือน
- การอุปโภค-บริโภค
บริโภค-บริโภคน้ําที่ยังไม#
สะอาดและมีสิ่งเจือปน เช#น
จากน้ําฝน น้ําที่ไม#ไดคุณภาพ
มีตะกอน
๑) การศึกษาสื่อการเรียน
- สังคมในชุมชน
การสอนยังไม#พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม#ไดรับการศึกษาต#อ
ในระดับที่สูงกว#าขั้นพื้นฐาน
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน
๒) เด็กและผูสูงอายุบาง
ครอบครัว ผูสูงอายุอยู#ตาม
ลําพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก
๓) ผูพิการไม#ไดรับความ
ช#วยเหลือในดํารงชีวิต
๔) เยาวชนและวัยรุ#นติดเกมส
สิ่งลามก บุหรี่ เหลา สาเสพ
ติด และทองก#อนวัยอัน
สมควร

๓. ดานการวางแผน ๑) ประชาชนไม#มีการวางแผน - การวางแผน
การสงเสริมการลงทุน ในการดําเนินงาน
พาณิชยกรรมและการ
ทองเที่ยว
๒) ขาดแหล#งเงินลงทุนในการ - การลงทุน
ทํากิจการและประกอบอาชีพ

- ประชาชนในเขต
ทต.

มั่งคงแข็งแรง
- ประชาชนบริโภคน้ําที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ

- เด็กนักเรียนในเขต
ทต.

- มีสื่อการเรียนการสอน
ที่พอเพียง เด็กนักเรียน
ไดรับการศึกษาที่สูงขึ้น
มีงบประมาณใน
การศึกษาเล#าเรียน

- ผูสูงอายุและเด็กใน
เขต ทต.

- ผูสูงอายุและเด็กไดรับ
การดูแลที่ดี

- ผูพิการในเขต ทต.

- ผูพิการไดรับความ
ช#วยเหลือในการ
ดํารงชีวิตและทั่วถึง
- เยาวชนและวัยรุ#นใน - เยาวชนและวัยรุ#นมี
เขต ทต.
อนาคตที่ดี

- ประชาชนในเขต
ทต.
- ประชาชนในเขต
ทต.

- ประชาชนสามารถวาง
แผนการดําเนินงานได
เอง
- มีแหล#งเงินทุนในการ
ทํากิจการและประกอบ
อาชีพ

3)ประชาชนส#วนใหญ#ยังไม#
เขาถึงแหล#งทุน
๔) ผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกต่ําระยะทางในการ
ขนส#งผลผลิตไกลจากแหล#งรับ
ซื้อ
๕) ค#าแรงต่ําค#าครองชีพสูง
ขาดแคลนการจางงาน

- เกษตรกรในพื้นที่

- ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น

- ผูประกอบอาชีพ
รับจาง

- ค#าแรงสูงขึ้นเหมาะสม
กับค#าครองชีพ มีการ
จางงานมากขึ้น

๔. ดานการจัด
ระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบรอย

1) ลักขโมยทรัพยสินของ
ประชาชน

๕. ดานการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

1) เป)นพื้นที่ที่มีดินเค็มและน้ํา - ดินและน้ําใตดิน
ใตดินเป)นน้ําเค็มหรือมีรส
กร#อย ไม#สามารถใชใน
การเกษตรและอุปโภคบริโภคได
2) มีปFญหาเรื่องขยะและน้ํา - สิ่งแวดลอม
เสียเพิ่มมากขึ้นส#งกลิ่นเหม็น
รําคาญ

๖. ดานศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปnญญาทองถิ่น

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน

3)ประชาชนขาดจิตสํานึกและ
ตระหนักรูเรื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติ
๑) ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต - ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพรีและ๓มิปFญหาทองถิ่น จารีต ประเพรีและ๓มิ
ถูกลืมเลือนไปมาก
ปFญหาทองถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก

- ประชาชนและส#วน
ราชการ

- มีการปDองกันและ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนละส#วน
ราชการ เช#น การติดตั้ง
กลองวงจรปzด

- พื้นที่ในเขต ทต.

- ปFญหาเรื่องดินเค็ม
ลดลง จัดหาแหล#งน้ํา
จากแหล#งอื่นเพิ่มมาก
ขึ้น

- ผูประกอบการและ - ปFญหาขยะและน้ําเสีย
ชุมชนในเขตพื้นที่ ทต. ลดลง ผูประกอบการ
สามารถกําจัดขยะและ
น้ําเสียเองไดโดยไม#
ส#งผลกระทบต#อชุมชน

- ประชาชนในเขต ท
ต.

- ยกย#อง เชิดชูคนดีหรือ
ปราชญชาวบานใน
โอกาสต#างๆ เพื่อเป)น
ตัวอย#างแก#เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต ประเพ
รีและภูมิปFญญาทองถิ่น
ไม#ถูกลืมและคงอยู#สืบไป

