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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) 

ของเทศบาลตําบลทุงนอย อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
     --------------------------------- 

สวนที่ 1 สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน 

 1. ดานศักยภาพ 

  1.1 ที่ตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล 
    สํานักงานเทศบาลตําบลทุงนอย  อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เดิมจัดตั้งเปนองคการบริหาร

สวนตําบลทุงนอย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล       พ.ศ. 

2537 และไดรับการยกฐานะเปนเทศบาลตําบลทุงนอย เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 

เรื่อง จัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลทุงนอย อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เปนเทศบาลตําบล     ทุงนอย ประกาศ ณ 

วันท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552 สํานักงานเทศบาลตําบลทุง ตั้งอยูบริเวณดานหลังของวัดทุงนอย    โดยเรียบถนนคนัคลอง

ชลประทานซี ๔๐ บานทานา หมูที่ ๒ ตําบลทุงนอย มีบริเวณพ้ืนที่ตั้งสํานักงาน ประมาณ 39 ไร อยูหางจากที่วาการ

อําเภอโพทะเล ระยะทางประมาณ ๗ กิโลเมตร อยูหางจากศาลากลางจังหวัดพิจิตร ระยะทางประมาณ ๕๐ กิโลเมตร 

และอยูหางจากกรุงเทพมหานคร ระยะทางประมาณ ๓๐๐ กิโลเมตร มีเนื้อที่รับผิดชอบ ประมาณ ๒๘.๔๗ ตาราง

กิโลเมตร  หรือประมาณ ๑๗,๗๙๓ ไร มีพ้ืนท่ีทําการเกษตรท้ังหมด 14,253 ไร  

  ขอมูลเกี่ยวกับอาณาเขต 

ทิศเหนือ   ติดตอกับ ตําบลวัดขวาง อําเภอโพทะเล 

ทิศใต    ติดตอกับ ตําบลทาบัว อําเภอโพทะเล 

ทิศตะวันออก  ติดตอกับ ตําบลคลองคณู อําเภอตะพานหิน 

ทิศตะวันตก  ติดตอกับ ตําบลโพทะเล อําเภอโพทะเล 

  ดานทิศเหนือ เริ่มจากหลักเขตท่ี ๑ ตั้งอยูตรงบริเวณกึ่งกลางคลองไดมาบประทา บริเวณพิกัด       

PT ๓๖๗๘๔๑ จากหลักเขตที่ ๑ เปนเสนเลียบตามแนวทุงนา ซึ่งเปนเสนแบงเขต  ระหวางตําบลวัดขวาง กับตําบล    

ทุงนอย ไปทางทิศตะวันออกผานบึงสนุน ไปตามแนวทุงนา ถึงหลักเขตที่ ๒  ซึ่งตั้งอยูตรงบริเวณริมคลองสงน้ํา

ชลประทาน  บริเวณพิกัด PT ๓๘๖๔๘๖  รวมระยะประมาณ ๑,๘๐๐  เมตร  จากหลักเขตท่ี ๒  เปนเสนเลียบตาม

แนวทุงนา ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางตําบลวัดขวาง กับตําบลทุงนอย อําเภอโพทะเล ไปทางทิศตะวันออก  ตัดผาน

คลอง สงน้ําชลประทาน แมน้ําพิจิตร และผานถนนสายวัดขวาง – ทุงนอย  ถึงหลักเขตที่ ๓  ซึ่งตั้งอยูตรงบริเวณ 

ทุงนา บริเวณพิกัด PT ๔๐๐๘๔๒  รวมระยะประมาณ ๑,๔๐๐  เมตร จากหลักเขตที่ ๓  เปนเสนเลียบตามแนว   

ทุงนา ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางตําบลวัดขวาง กับตําบลทุงนอย  ไปทางทิศตะวันออก ตัดผานคลองสงน้ํา

ชลประทาน  ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยูบริเวณทุงนา บานทุงนอย บริเวณพิกัด PT  ๔๑๘๘๔๓ รวมระยะประมาณ 

๒,๐๐๐  เมตร จากหลักเขตที่ ๔  เปนเสนเลียบตามแนวทุงนา ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางตําบลวัดขวาง กับตําบล

ทุงนอย อําเภอโพทะเล ไปทางทิศตะวันออกผาไปตามแนวคันนา ถึงหลักเขตที่  ๕ ซึ่งตั้งอยูบริเวณทุงนา          

บานทุงนอย บริเวณพิกัด PT ๔๓๓๘๔๔ รวมระยะประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร จากหลักเขตท่ี ๕  เปนเสนเลียบตาม
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แนวทุงนา ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางตําบล  วัดขวางกับตําบลทุงนอย  ไปทางทศิตะวันออกตามแนวคันนา ถึงหลัก

เขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยูบริเวณก่ึงกลางคลองศาลาบริเวณพิกัด PT ๔๔๒๘๔๖ รวมระยะประมาณ ๙๐๐  เมตร 

 

 

 

   

 

  ดานทิศตะวันออก  จากหลักเขตที่ ๖  เปนเสนเลียบตามแนวกึ่งกลางคลองศาลา ซึ่งเปนเสนแบง

เขต  ระหวางตําบลคลองคูณ อําเภอตะพานหิน กับ ตําบลทุงนอย อําเภอโพทะเล ไปทางทิศใต ผานไปตามแนว

ก่ึงกลางคลองศาลา ถึงหลักเขตที่ ๗  ซึ่งตั้งอยูบริเวณก่ึงกลางคลองศาลา  บริเวณพิกัด PT  ๔๔๘๘๓๔ รวมระยะ

ประมาณ  ๑,๒๐๐  เมตร จากหลักเขตที่ ๗  เปนเสนเลียบตามแนวกึ่งกลางคลองศาลา  ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวาง

ตําบลคลองคูณ  อําเภอตะพานหิน  กับตําบลทุงนอย  อําเภอโพทะเล  ไปทางทิศใต ผานไปตามแนวกึ่งกลางคลอง

ศาลา  ถึงหลักเขตที่ ๘ ซึ่งตั้งอยูบริเวณปากคลองแยกกึ่งกลางคลองศาลา  บริเวณพิกัด  PT ๔๕๖๘๒๒ รวมระยะ

ประมาณ ๑,๙๐๐  เมตร  

  ดานทิศใต จากหลักเขตที่ ๘  เปนเสนเลียบตามแนวคลองศาลา  ผานทุงนา ซึ่งเปนเสนแบงเขต

ระหวางตําบลคลองคูณ  อําเภอตะพานหิน  กับ ตําบลทุงนอย อําเภอโพทะเล ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตัดผาน

คลองสงน้ําชลประทาน  ผานทุงนาริมบานทาชาง  ตัดผานถนนสายทุงนอย – ทาบัว  และตัดผานแมน้ําพิจิตร      

ถึงหลักเขตที่ ๙  ซึ่งตั้งอยูบริเวณทุงนาของบานทาดาน บริเวณพิกัด  PT ๔๑๔๘๑๘ รวมระยะประมาณ  ๑,๖๐๐  

เมตร จากหลักเขตที่ ๙  เปนเสนเลียบตามแนวทุงนา ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางตําบลทาบัวกับตําบลทุงนอย  

อําเภอโพทะเล  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตัดผานแมน้ําพิจิตร  ผานถนนสายทุงนอย–ทาบัว ถึงหลักเขตที่ ๑๐ 

ซึ่งตั้งอยูบริเวณทุงนาริมบานทาชาง บริเวณพิกัด PT ๔๒๘๘๑๑ รวมระยะประมาณ  ๑,๔๐๐  เมตร จากหลักเขต  

ที ่๑๐  เปนเสนเลียบตามแนวทุงนา  ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางตําบลทาบัว กับตําบลทุงนอย  ไปทางทิศใตตัดผาน

ถนนสายตําบลทุงนอย –ตําบลทาบัว  ตัดผานแมน้ําพิจิตร  ถึงหลักเขตที่  ๑๑ ซึ่งตั้งอยูบริเวณทุงนาบานไร  บริเวณ

พิกัด  PT ๔๒๓๗๙๒    รวมระยะประมาณ  ๑,๘๐๐  เมตร   จากหลักเขตที่ ๑๑  เปนเสนเลียบตาม  แนวทุงนา  

ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางตําบลทาบัว กับตําบลทุงนอย  อําเภอโพทะเล ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ผานทุงนา

บานไร ถึงหลักเขตที่ ๑๒  ซึ่งตั้งอยูบริเวณกึ่งกลางคลองสงน้ําชลประทาน  บริเวณพิกัด  PT ๔๒๑๗๙๑ รวมระยะ

ประมาณ  ๒๐๐  เมตร จากหลักเขตที่ ๑๒  เปนเสนเลียบตามแนวทุงนา  ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางตําบลทาบัว 

กับตําบลทุงนอย  อําเภอโพทะเล  ไปทางทิศตะวันตก  ผานทุงนาบริเวณบึงสรรพงาย  ถึงหลักเขตที่ ๑๓ ซึ่งตั้งอยู

บริเวณกึ่งกลางถนนสรรพงาย – ทุงนอย  บริเวณพิกัด  PT ๔๐๕๗๙๓  รวมระยะประมาณ  ๒,๓๐๐  เมตร จาก

หลักเขตที่ ๑๓  เปนเสนเลียบตามแนวทุงนา ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางตําบลทาบัว กับตําบลทุงนอย อําเภอ

โพทะเล ไปทางทิศตะวันตก ผานทุงนาบริเวณบึงสรรพงาย ถึงหลักเขตที่ ๑๔ ซึ่งตั้งอยูบริเวณทุงนา  บริเวณพิกัด  

PT  ๓๘๘๗๙๔  รวมระยะประมาณ  ๑,๗๐๐ เมตร จากหลักเขตท่ี ๑๔ เปนเสนเลียบตามแนวทุงนา ซึ่งเปนเสน

แบงเขตระหวางตําบลทาบัว กับตําบลทุงนอย  อําเภอโพทะเล ไปทางทิศตะวันตกตัดผานถนนสายคลองตางาว    

ถึงหลักเขตที่ ๑๕  ซึ่งตั้งอยูก่ึงกลางคลองตางาว  บริเวณพิกัด PT ๓๗๓๗๙๗ รวมระยะประมาณ  ๑,๕๐๐  เมตร 
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  ดานทิศตะวันตก จากหลักเขตท่ี ๑๕  เปนเสนเลียบตามแนวก่ึงกลางคลองตางาว  ซึ่งเปนเสนแบง

เขตระหวางตําบลโพทะเล กับ ตําบลทุงนอย  อําเภอโพทะเล  ไปทางทิศเหนือตามแนวคลองตางาว  ถึงหลักเขตที่ 

๑๖ ซึ่งตั้งอยูบริเวณปากคลองแยกเขาบานโพทะเล บริเวณพิกัด  PT ๓๗๔๘๐๓ รวมระยะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร 

จากหลักเขตที่ ๑๖  เปนเสนเลียบตามแนวก่ึงกลางคลองตางาว  ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางตําบลโพทะเล        

กับตําบลทุงนอย  อําเภอโพทะเล  ไปทางทิศเหนือ  ผานไปตามแนวกึ่งกลางคลองตางาว  ถึงหลักเขตที่ ๑๗        

ซึ่งตั้งอยูบริเวณปากคลองแยกเขาบานคลองตางาว  บริเวณพิกัด  PT ๓๘๑๘๑๗ รวมระยะประมาณ ๑,๓๐๐ เมตร

จากหลักเขตที่ ๑๗  เปนเสนเลียบตามแนวก่ึงกลางคลองตางาว  ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางตําบลโพทะเล        

กับตําบลทุงนอย  อําเภอโพทะเล  ไปทางทิศเหนือ ผานไปตามแนวก่ึงกลางคลองตางาว จนบรรจบกับหลักเขตท่ี ๑  

รวมระยะประมาณ  ๑,๘๐๐  เมตร 

 

 

  เขตการปกครอง เทศบาลตําบลทุงนอย แบงออกเปน ๗ หมูบาน ประกอบดวย  

  หมูที่ ๑   บานทาโพธิ ์ นายประสิทธิ์ บัวทอง  ตําแหนง   ผูใหญบาน 

  หมูที่ ๒  บานทานา  นางทิวา  อาสวาง  ตําแหนง   ผูใหญบาน 

  หมูที่ ๓  บานทาดาน นายเรือง เมืองฤทธิ ์ ตําแหนง   ผูใหญบาน 

  หมูที่ ๔  บานทุงนอย นายชนะ กลั่นนุช  ตําแหนง   กํานันตําบลทุงนอย 

  หมูที่ ๕  บานทาโบสถ  นายสุชาต ิ พูนหมี  ตําแหนง   ผูใหญบาน 

  หมูที่ ๖  บานทายา  นางสําเนียง ศรอีินทร ตําแหนง   ผูใหญบาน 

  หมูที่ ๗  บานทาบัวทอง นายนิพนธ จาดฤทธิ ์ ตําแหนง   ผูใหญบาน 

  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  ตําบลทุงนอย อยูระหวางภาคเหนือตอนลาง ภาคกลางตอนบน         

มีลักษณะพื้นที่เปนที่ราบลุม โดยมีแมน้ําพิจิตรเกา อยูระหวางกลาง มีคลองชลประทาน มีเนื้อที่ประมาณ ๒๘.๔๗ 

ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่สวนใหญเหมาะแกการทําเกษตรกรรม  

  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  ตําบลทุงนอย มีสภาพภูมิอากาศคลายคลึงกับจังหวัดทั่วไปในภาคกลาง   

แบงเปน ๓ ฤดู ไดแก ฤดูรอน ฤดูฝน และฤดูหนาว 

  1.4 ลักษณะของดิน ตําบลทุงนอย มีสภาพดินรวนปนทราย เหมาะแกการทําเกษตรกรรม ดินมี

ธาตุอาหารเพียงพอตอการปลูกพืชหลายชนิด เชน พืชพักสวนครัว ผลไม ไมยืนตนทุกชนิด พืชลมลุก เปนตน 

  1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา มีแหลงน้ําธรรมชาติและพ้ืนที่สาธารณะประโยชน ดังนี ้

1. หนองลม   หมูที่ 4 บานทุงนอย เนื้อที่ประมาณ  6  ไร   1 งาน   37  ตารางวา 

2. หนองดักลอบ  หมูที่ 1 บานทาโพธิ์ เนื้อที่ประมาณ  7  ไร    20  ตารางวา 

3. หนองหมู หมูที่ 2 บานทานา เนื้อที่ประมาณ 15 ไร   2 งาน  75   ตารางวา 

4. หนองจอก หมูที่ 3 บานทาดาน เนื้อที่ประมาณ   4 ไร   2 งาน   48  ตารางวา 

5. หนองยาว หมูที่ 2 บานทานา เนื้อที่ประมาณ   5 ไร    1 งาน   22  ตารางวา 

6. หนองออ หมูที่ 4 บานทุงนอย เนื้อที่ประมาณ   1 ไร  

7. ที่ดินสาธารณประโยชนบริเวณ หมูที่ 2 บานทานา  เนื้อที่ประมาณ 34 ไร  60  ตารางวา 
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8. บึงสนุน  หมูที่ 7 บานทาบัวทอง  เนื้อที่ประมาณ 89 ไร   1 งาน 

9. หนองงูเหา หมูที่ 4 บานทุงนอย เนื้อที่ประมาณ 3 ไร    3 งาน  5 ตารางวา 

10. หนองมน หมูที่ 4 บานทุงนอย เนื้อที่ประมาณ 4 ไร     8  ตารางวา 

11. หนองตนทอง หมูที่ 4 บานทุงนอย เนื้อที่ประมาณ    2 ไร    3 งาน   2  ตารางวา 

12. หนองบอน หมูที่ 4 บานทุงนอย เนื้อที่ประมาณ    8 ไร    1 งาน   90  ตารางวา 

13. หนองเตา หมูที่ 4 บานทุงนอย เนื้อที่ประมาณ    3 ไร    2 งาน  23  ตารางวา 

14. หนองลาด หมูที่ 4 บานทุงนอย เนื้อที่ประมาณ    5 ไร    3 งาน   86  ตารางวา 

15. หนองผักบุงลอม  หมูที่ 1 บานทาโพธิ์ เนื้อที่ประมาณ    2 ไร    2 งาน   52  ตารางวา 

  1.6 ลักษณะของไมและปาไม  ตําบลทุงนอย มีปาไม ประมาณ 1 ใน 4 ของพ้ืนที่ทั้งหมด     

ลักษณะสวนใหญเปนไมยืนตน ประเภทยางนา และไมผล เชน มะมวง ขนุน ลําไย เปนตน  

 

 

 

 

 

 

2. ดานการเมือง/การปกครอง 

  2.1 เขตการปกครอง  

  เทศบาลตําบลทุงนอย แบงออกเปน ๗ หมูบาน ประกอบดวย  

  หมูที่ ๑   บานทาโพธิ ์ นายประสิทธิ์ บัวทอง  ตําแหนง   ผูใหญบาน 

  หมูที่ ๒  บานทานา  นางทิวา  อาสวาง  ตําแหนง   ผูใหญบาน 

  หมูที่ ๓  บานทาดาน นายเรือง เมืองฤทธิ ์ ตําแหนง   ผูใหญบาน 

  หมูที่ ๔  บานทุงนอย นายชนะ กลั่นนุช  ตําแหนง   กํานันตําบลทุงนอย 

  หมูที่ ๕  บานทาโบสถ  นายสุชาต ิ พูนหมี  ตําแหนง   ผูใหญบาน 

  หมูที่ ๖  บานทายา  นางสําเนียง ศรอีินทร ตําแหนง   ผูใหญบาน 

  หมูที่ ๗  บานทาบัวทอง นายนิพนธ จาดฤทธิ ์ ตําแหนง   ผูใหญบาน 

  2.2 การเลือกตั้ง 

   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ินและสงเสริมใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ และมีสวนรวมในการตัดสินใจแกปญหาใน

พ้ืนที่ การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองทําเทาที่จําเปนและมีหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ชัดเจน

สอดคลองและเหมาะสมกับรูปแบบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยตองเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของ

ประชาชนในทองถิ่นหรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวม และจะกระทบถึงสาระสําคัญแหงหลักการปกครอง

ตนเอง ตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน รวมทั้งจัดใหมีกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานโดยประชาชน
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เปนหลัก องคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมีอํานาจหนาที่โดยทั่วไปในทองถ่ิน และยอมมีความเปนอิสระในการ

กําหนดนโยบาย การบริหาร การะจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจ

หนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยตองคํานึงถึงความสอดคลองกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเปนสวนรวม

ดวย ประกอบกับพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ สงผลใหประชาชนใน

ทองถิ่นมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหารมากขึ้น ประชาชนใหความสําคัญกับการเลือกตั้ง       

จากขอมูลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕7 มีประชาชนมาใชสิทธิเลือกตั้ง คิดเปนรอยละ 87.๐2 

  สถิติและขอมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุงนอย 

  จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง  3,004 คน 

  จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง ๒,๕75 คน คิดเปนรอยละ ๘๗.72 

  จํานวนบัตรเสีย      115 ใบ คิดเปนรอยละ   4.46 

  บัตรไมประสงคลงคะแนน       9 ใบ คดิเปนรอยละ   ๐.35 

  สถิติและขอมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  นายกเทศมนตรีตําบลทุงนอย 

  จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง  3,016 คน 

  จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง ๒,๕83 คน คิดเปนรอยละ ๘5.64 

  จํานวนบัตรเสีย      ๑33 ใบ คิดเปนรอยละ   5.15 

  บัตรไมประสงคลงคะแนน       ๑0 ใบ คิดเปนรอยละ   ๐.62 

  สภาเทศบาล ประกอบดวย สมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ

ประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถิ่น คือ เทศบาลตําบลทุงนอย 

ประกอบดวยจํานวน ๑๒ คน สมาชิกสภาเทศบาล ใหอยูในตําแหนงไดคราวละ ๔ ป นับแตวันเลือกตั้ง  สมาชิกสภา

เทศบาล กอนเขารับหนาที่ตองปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาเทศบาลวาจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย ทัง้จะซื่อสัตยสุจริตและปฏิบัติหนาที่เพ่ือประโยชนของทองถ่ิน 

   นายกเทศมนตรี ทําหนาที่ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลและ

เปนผูบังคับบัญชา นายกเทศมนตรี มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลอยูใน

ตําแหนงคราวละ ๔ ป นับแตวันเลือกตั้ง และนายกเทศมนตรีอาจแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีซึ่งมิใชสมาชิกสภา

เทศบาลเปนผูชวยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย เทศบาลตําบล         

ใหแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีไดไมเกินสองคน 

 รายนามคณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุงนอย (คณะปจจุบัน) 

๑. นายดิเรก  ศกัดิ์ด ี   ตําแหนง  นายกเทศมนตรีตําบลทุงนอย 

๒. นายอุบล  สุขหรอง   ตําแหนง  รองนายกเทศมนตรีตําบลทุงนอย 

๓. นายจงรัก  อาสวาง   ตําแหนง  รองนายกเทศมนตรีตําบลทุงนอย 

๔. นายสุรศักดิ์  เมืองฤทธิ์  ตําแหนง  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลทุงนอย 

๕. นางบํารุง  ออนนอม  ตําแหนง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลทุงนอย 

๖. นายบุญสืบ    อาสวาง   ตําแหนง  ประธานสภาเทศบาลตําบลทุงนอย 

๗. นายบุญชวย  จุลพันธ   ตําแหนง  รองประธานสภาเทศบาลตําบลทุงนอย 
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๘. นายจําลอง  พูนหม ี   ตําแหนง  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลทุงนอย 

๙. นายสุวิรัตน  มัชฌิมา   ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุงนอย 

๑๐. นางทองใบ  บุญกลิ่น   ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุงนอย 

๑๑. นายสมบัต ิ  กุลแกว   ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุงนอย 

๑๒. นายณรงค  หงษอิ่ม   ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุงนอย 

๑๓. นายดํารงคชัย  นาคสุข   ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุงนอย 

๑๔. นายบุญธรรม   สิงหชู   ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุงนอย 

๑๕. นายชลอ  สุขหรอง   ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุงนอย 

๑๖. นายเดช  บัวทอง   ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุงนอย 

17. นายมานัส    นาคแกว   ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุงนอย 

3. ประชากร 

  3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร  ตําบลทุงนอย มีประชากรรวม ๓,๖51 คน แยกเปน      

ชาย  ๑,๗63 คน หญิง ๑,888 คน   มีความหนาแนนของจํานวนประชากร 128.24 คน/ตารางกิโลเมตร (พื้นท่ี 

28.47 ตร.กม.) มีจํานวนครัวเรือนท้ังสิ้น 1,091 ครัวเรือน จะเห็นไดวาจํานวนประชากรของเทศบาลตําบลทุงนอย 

มีอัตราเปลี่ยนแปลง  ป 2559 (ปปจจุบัน) ลดลง/เพ่ิมขึ้น จาก ป 2558 (ปที่ผานมา) นั้น สรุปไดวา จํานวน

ประชากรลดลง 27 คน จํานวนครัวเรือนเพ่ิมข้ึน จํานวน 10 ครัวเรือน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของประชากรนั้นข้ึนอยู

กับปจจัยหลายอยาง เชน การเกิด การตาย การยายถิ่นฐานของประชากร ภายในเขตเทศบาลตําบลทุงนอย 
 

หมู

ที่ 

หมูบาน/

ชุมชน 

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 

ครัว 

เรือน 

(คน) ครัว 

เรือน 

(คน) ครัว 

เรือน 

(คน) ครัว 

เรือน 

ชาย หญิง รวม 

1 ทาโพธิ ์ 163 559 165 594 166 596 167 307 288 595 

2 ทานา 202 756 205 758 206 760 206 359 396 755 

3 ทาดาน 110 382 112 383 113 375 115 176 197 373 

4 ทุงนอย 283 814 286 814 286 806 288 378 418 796 

5 ทาโบสถ 104 417 104 412 104 413 105 200 212 412 

6 ทายา 97 324 97 324 97 322 99 165 155 320 

7 ทาบัวทอง 107 378 107 378 109 398 111 178 222 400 

รวม 1,066 3,630 1,076 3,663 1,081 3,678 1,091 1,763 1,888 3,651 

ขอมูลจากสาํนักทะเบียนราษฎรของอําเภอโพทะเล ประจําเดือน มีนาคม  พ.ศ. 2559  
                                

  3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร จํานวนประชากร จําแนกตามชวงอายุ ที่อาศัยอยูในครัวเรือน 

สรุปประชากรท่ีอาศัยอยูจริง ณ วันสํารวจ ประจําเดือน กุมภาพันธ 2558  

   - มีครวัเรือนทั้งหมด  936 ครัวเรือน 

   - จํานวนประชากรที่อาศยัอยูจริง ทั้งหมด 3,160 คน 

   - แยกเปน เพศชาย 1,530 คน เพศหญิง  1,630 คน 

 

ตารางแสดง : จําแนกตามชวงอายุในขอมูล จปฐ. 
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ชวงอายุ 
เพศชาย เพศหญิง รวม 

คน % คน % คน % 

นอยกวา 1 ปเต็ม 4 0.26 3 0.18 7 0.22 

1 ปเต็ม – 2 ป 17 1.11 11 0.67 28 0.89 

3 ปเต็ม – 5 ป 47 3.07 37 2.27 84 2.66 

6 ปเต็ม – 11 ป 106 6.93 77 4.72 183 5.79 

12 ปเต็ม – 14 ป 52 3.40 37 2.27 89 2.82 

15 ปเต็ม – 17 ป 62 4.05 57 3.50 199 3.77 

18 ปเต็ม – 25 ป 143 9.35 165 10.12 308 9.75 

26 ปเต็ม – 49 ป 500 32.68 560 34.36 1,060 33.54 

50 ปเต็ม – 60 ปเต็ม 285 18.63 327 20.06 612 19.37 

มากกวา 60 ปเต็ม ขึ้นไป 314 20.50 356 21.84 670 21.20 

รวม 1,530 100.00 1,630 100.00 3,160 100.00 

  

4. สภาพทางสังคม  

  4.1 การศึกษา   

ตารางแสดง : จํานวนประชากรจําแนกตามระดับการศึกษา ป 2558 ขอมูลความเปนพื้นฐาน ระดับตําบล 

ประเภทอาชีพ 
เพศชาย เพศหญิง รวม 

ชาย (คน) % หญิง (คน) % คน % 

ไมเคยศึกษา 52 3.40 64 3.93 116 3.67 

อนุบาล/ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 39 2.55 34 2.09 73 2.31 

ต่ํากวาชั้นประถมศึกษา 76 4.97 56 3.44 132 4.18 

จบชั้นประถมศึกษา  

(ป.4,ป.7,ป.6) 

792 51.8 896 54.97 1,688 53.42 

มัธยมศึกษาตอนตน  

(มศ.1-3,ม.1-3) 

236 15.42 180 11.04 416 13.16 

มัธยมศึกษาตอนปลาย  

(มศ.4-5,ม.4-6,ปวช.) 

188 12.29 202 12.39 390 12.34 

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 53 3.46 65 3.99 118 3.73 

ปริญญาตรี หรือเทียบเทา 91 5.95 126 7.73 217 6.87 

สูงกวาปริญญาตร ี 3 0.20 7 0.43 10 0.32 

รวม 1,530 100.00 1,630 100.00 3,160 100.00 
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  การศึกษา ดานการศึกษา มีสถานการศึกษา ดังนี ้

   - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๑ แหง คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทุงนอย โดย

มีบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 3 คน คือ 

   1. นางสาวปรางทิพย ศรีสนธิ ์  ตําแหนง  คร ู

   2. นางวันเพ็ญ  ศรีชัยศักดิ์ ตําแหนง  ผูดูแลเด็ก 

   3. นางประนอม  ออนสําล ี ตําแหนง  ผูดูแลเด็ก 

 ตารางจําแนกตามระดับการศึกษา ดังนี ้

ชื่อศูนย จํานวนหองเรียน จํานวนเด็ก จํานวนผูดูแลเด็ก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทุงนอย ๓ 34 ๓ 

ที่มา:ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทุงนอย (ขอมูล ณ เดือน ตุลาคม ๒๕๕9) 

  - โรงเรียนประถมศึกษา/มัธยมศึกษา จํานวน ๑ แหง คือ โรงเรียนชุมชนบานทุงนอย“พิพัฒน

โสภณวิทยา” โดย นายภัทรพงษ ขุนเพ็ง ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานทุงนอย “พิพัฒนโสภณวิทยา” 

เปนผูกํากับดูแล  

ตารางจําแนกระดับการศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา/มัธยมศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ชื่อโรงเรียน จํานวนหองเรียน จํานวนเด็ก จํานวนครู คศ./ครูจาง 

โรงเรียนชุมชนบานทุงนอย  

“พิพัฒนโสภณวิทยา” 

- ระดับอนุบาล 

- ระดับประถมศึกษา 

- ระดับมัธยมศึกษา 

 

 

๒ 

๖ 

๔ 

 

 

๔๕ 

๑๕๒ 

๗๖ 

 

 

๒/- 

๘/๓ 

๘/- 

ที่มา : โรงเรียนชุมชนบานทุงนอย “พิพัฒนโสภณวิทยา”  (ขอมูล ณ  เดือน พฤษภาคม ๒๕๕7) 
 

 - สถานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ประจําตําบลทุงนอย จํานวน 1 แหง   

ที่ตั้ง หมูที่ 2 บานทานา ตําบลทุงนอย อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร โดยภารกิจสําคัญของการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เปนการเปดโอกาสใหกับผูท่ีไมมีโอกาสศึกษาในระดับประถม-มัธยม ในรูปโรงเรียน 

มาศึกษาได โดยจะไดรับวุฒิการศึกษาเปน ประถม ม.ตน ม.ปลาย (เทียบกับในโรงเรียนจะเปนวุฒิการศึกษา 

ประถม(ป.6) ม.3 และ ม.6) 
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  4.2 สาธารณสุข 

การสาธารณสุข เทศบาลตําบลทุงนอย มีสถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย ดังนี้ 

  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุงนอย  จํานวน ๑  แหง โดย นายจีรยุทธ  ชาญณรงค 

ตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุงนอย เปนผูกํากับดูแล ซึ่งมีบุคลากรทางการแพทย       

ที่ปฏิบัติหนาที ่ในสถานพยาบาลในเขตพ้ืนที่ ดังนี้ 

  -  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     จํานวน    ๑    คน 

  -  เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน    จํานวน    ๑    คน 

  -  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ          จํานวน    ๑    คน  -   

  -  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  จํานวน   91   คน 

  -  สถานพยาบาล คลินิก          จํานวน    3   แหง 

  ๔. ประเภทการเจ็บปวย สาเหตุการปวยและประเภทการเจ็บปวยของประชาชน 

สาเหตุการปวย สถิตริะหวางปพ.ศ.2556-2559 

  มี.ค. ๒๕๕9 ๒๕๕8 ๒๕๕7 ๒๕๕6 

๑ โรคตดิเชื้อและปรสติ  39 62 204 241 

๒ เน้ืองอก(รวมมะเรง็) - - 1 34 

๓ โรคเลือดและอวัยวะสรางเลือดและความผดิปกติที่เก่ียวกับ

ภูมิคุมกัน 

19 37 86 3 

๔ โรคเก่ียวกับตอมไรทอ โภชนาการ และเมตะบอลิสัม 200 384 1,388 2,622 

๕ ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม 33 96 266 423 

๖ โรคประสาท 30 80 228 185 

๗ โรคตารวมสวนประกอบของตา 40 88 301 179 

๘ โรคหูและปุมกกห ู 147 284 1,082 850 

๙ โรคระบบไหลเวยีนโลหิต 234 372 1,912 1,055 

๑๐ โรคระบบหายใจ 437 894 2,097 1,468 

๑๑ โรคระบบยอยอาหาร รวมโรคในชองปาก 191 394 1,615 1,095 

๑๒ โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใตผิวหนัง 74 140 890 358 

๑๓ โรคระบบกลามเนื้อรวมโครงรางและเนื้อยดึเสริม 275 473 1,556 1,230 

๑๔ โรคระบบสืบพันธุรวมปสสาวะ 77 273 91 81 
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๑๕ รูปรางผดิปกติแตกําเนิดการพิการจนผิดรูปแตกําเนดิและ

โครโมโซมผิดปกต ิ

- - - 53 

๑๖ อาการ,อาการแสดงและสิ่งผดิปกติที่พบไดจากการตรวจทาง

คลินิก 

5 131 66 63 

๑๗ การเปนพิษและผลที่ตาม - - - 9 

๑๘ อุบัติเหตุจาการขนสงและผลท่ีตามมา 1 8 32 6 

๑๙ สาเหตุภายนอกอื่นๆที่ทําใหผูปวยตาย 6 37 145 132 

1,819 3,408 11,670 10,087 

   

ที่มา: โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบล (ขอมูล  ณ  มีนาคม ๒๕๕9) 

 

  4.3  อาชญากรรม  ตําบลทุงนอย ไมมีเหตุอาชญากรรมที่เกิดขึ้นภายในตําบล/หมูบาน 

  4.4  ยาเสพติด  ตําบลทุงนอย  ไมมียาเสพติดเพ่ือจําหนาย หรือเสพ 

  4.5  การสังคมสงเคราะห ตําบลทุงนอย  

ตารางแสดง : จําแนกการสังคมสงเคราะหตามโครงการหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ  โครงการสนับสนุนการ

จัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และการสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 

หมูที ่ ชวงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส หมายเหตุ 

60 - 69 70 - 79 80 - 89 90 + 

1 71 44 17 2 29   

2 72 56 17  36   

3 36 34 11 1 18   

4 106 67 19  38 1  

5 49 30 8  19 1  

6 41 15 11  7   

7 39 9 11  13   

รวม 414 255 94 3 160 2  

  

5. ระบบบริการพื้นฐาน 

 เสนทางคมนาคม 

 ในเขตเทศบาลมีเสนทางคมนาคมในพื้นที่เทศบาลท่ีเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอยละ 7.61 เปาหมาย

คือตองการใหไดมากกวานี้หรือรอยละ 100 โดยผูบริหารมีนโยบายที่จะดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ทุกสาย ปญหาคือ เทศบาลไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากมีงบประมาณดําเนินการไมเพียงพอจะดําเนินการได 

ปจจุบันเทศบาลมีเสนทางคมนาคมดังนี ้

(1) การคมนาคม การจราจร 

เสนทางคมนาคมที่ใชติดตอในเขตเทศบาลและพ้ืนที่ใกลเคียงมีดังนี ้
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1.1) ทางหลวงแผนดิน 

 - หมายเลข - สายอําเภอ  - อําเภอ 

 - หมายเลข - สาย   - อําเภอ 

1.2) สะพาน  จํานวน    3 สะพาน 

1.3) การจัดการขนสงมวลชน -ไมมี    

1.4) ถนน 

ถนนในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน    1 สาย 

สภาพถนน คอนกรีต จํานวน     - สาย ระยะทาง    - กม. 

  ลาดยาง  จํานวน    1 สาย ระยะทาง   5.2 กม. 

  ลูกรัง  จํานวน     - สาย ระยะทาง    - กม. 

ถนนในความรับผิดชอบของทางหลวงชนบท  จํานวน    1 สาย 

สภาพถนน คอนกรีต จํานวน     - สาย ระยะทาง    - กม. 

  ลาดยาง  จํานวน    1 สาย ระยะทาง   6.2  กม. 

  ลูกรัง  จํานวน     - สาย ระยะทาง    - กม. 

ถนนของทองถ่ิน เทศบาลตําบลทุงนอย   จํานวน   164   สาย 

สภาพถนน คอนกรีต จํานวน    50   สาย ระยะทาง  16.414   กม. 

  แอสฟลทติก จํานวน     -     สาย ระยะทาง     -    กม. 

  ลาดยาง  จํานวน     - สาย ระยะทาง     -   กม. 

  ลูกรัง  จํานวน    83 สาย ระยะทาง  134.716 กม. 

  หินคลุก  จํานวน    31   สาย     ระยะทาง  65.467   กม. 

6. ระบบเศรษฐกิจ  

ตารางแสดง : จําแนกตามประเภทอาชีพ ขอมูลความเปนพื้นฐาน ระดับตําบล 

ประเภทอาชีพ 
เพศชาย เพศหญิง รวม 

ชาย (คน) % หญิง (คน) % คน % 

เกษตรกรรม เชน ทํานา ทําไร ทํา

สวน ประมง ปศุสัตว ฯลฯ 

663 43.33 659 40.43 1,229 38.89 

รับราชการ เจาหนาที่ของรัฐ 51 3.33 68 4.17 119 3.77 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1 0.07 3 0.18 4 0.13 

พนักงานบริษัท 3 0.20 3 0.18 6 0.19 

รับจางท่ัวไป 282 18.43 258 15.83 540 17.09 

คาขาย 66 4.31 138 8.47 204 6.46 

ธุรกิจสวนตัว 38 2.48 34 2.09 72 2.28 

อาชีพอ่ืน (นอกเหนือที่กลาวมาแลว) 25 1.63 30 1.84 55 1.74 

กําลังศกึษา 300 19.61 263 16.13 563 17.82 
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ไมมีอาชีพ 101 6.60 174 10.67 275 8.70 

รวม 1,530 100.00 1,630 100.00 3,160 100.00 

 

ตารางแสดง รายไดเฉลี่ยครัวเรือน ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน ระดับตาํบล  
 

พ้ืนที่ 
จํานวน

ครัวเรือน 

จํานวน

คน 

แหลงรายไดครัวเรือนเฉลี่ย (บาท/ป) รายได

ครัวเรือนเฉลี่ย 

(บาท/ป) 

รายไดบุคคล

เฉลี่ย  

(บาท/ป) อาชีพหลัก อาชีพรอง รายไดอ่ืน 
ปลูก เลี้ยง 

หาเอง 

หมูที ่1 ทุงนอย 147 471 144,401 13,136 19,333 2,803 179,673 56,076 

หมูที ่2 ทานา 181 655 178,569 120,575 19,708 28,052 346,904 95,862 

หมูที ่3 ทาดาน 109 378 187,821 47,908 23,560 16,422 275,711 79,504 

หมูที ่4 ทุงนอย 744 744 190,240 49,753 16,450 3,887 260,330 75,930 

หมูที ่5 ทาโบสถ 102 336 232,059 86,029 19,216 27,794 365,098 110,833 

หมูที ่6 ทายา 91 276 274,857 56,659 13,059 18,033 362,609 119,556 

หมูที ่7 ทาบัวทอง 89 300 181,045 43,180 11,455 19,534 255,213 75,713 

ทุกพื้นที่ 936 3,160 192,412 61,482 17,858 15,318 287,070 85,031 
 

ขอมูลจากงานพัฒนาชุมชน สํานักปลัดเทศบาล เมื่อ เดือน กุมภาพันธ 2558 

 

 

ตารางแสดง : รายจายเฉลี่ยครัวเรือนขอมูลความจําเปนพื้นฐาน ระดับตําบล  

 

พ้ืนที่ 
จํานวน

ครัวเรือน 
จํานวนคน 

แหลงรายไดครัวเรือนเฉลี่ย (บาท/ป) 
รายได

ครัวเรือนเฉลี่ย 

(บาท/ป) 

รายไดบุคคล

เฉลี่ย  

(บาท/ป) 
ตนทุนการ

ผลิต 

อุปโภค

บริโภคที่

จําเปน 

อุปโภค

บริโภคที่

ไมจําเปน 

ชําระ

หนี้สิน 

หมูที ่1 ทุงนอย 147 471 54,374 27,551 3,626 1,122 86,673 27,051 

หมูที ่2 ทานา 181 655 26,724 32,098 18,390 9,961 87,173 24,089 

หมูที ่3 ทาดาน 109 378 63,560 48,206 9,402 42,468 163,636 47,186 

หมูที ่4 ทุงนอย 744 744 76,913 44,044 9,335 12,664 142,956 41,695 

หมูที ่5 ทาโบสถ 102 336 117,206 48,314 28,422 23,627 217,569 66,048 

หมูที ่6 ทายา 91 276 99,176 24,423 8,368 39,725 171,692 56,609 

หมูที ่7 ทาบัวทอง 89 300 87,128 40,261 12,548 24,359 164,297 48,741 

ทุกพื้นที่ 936 3,160 69,640 37,826 12,489 18,737 138,692 41,081 
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ขอมูลจากงานพัฒนาชุมชน สํานักปลัดเทศบาล เมื่อ เดือน กุมภาพันธ 2558 

 

 

 

ตารางแสดง : ระดับความสุขเฉลี่ย ป 2558 ขอมูลความเปนพื้นฐาน ระดับตําบล 

 

พื้นที ่
ระดับความสุขเฉลี่ยของคน 

ในครัวเรือน 

หมูที ่1 ทุงนอย 7.35 

หมูที ่2 ทานา 7.40 

หมูที ่3 ทาดาน 7.34 

หมูที ่4 ทุงนอย 8.03 

หมูที ่5 ทาโบสถ 9.00 

หมูที ่6 ทายา 7.20 

หมูที ่7 ทาบัวทอง 7.45 

ระดับความสุขเฉลี่ย 7.68 
 

ขอมูลจากงานพัฒนาชุมชน สํานักปลัดเทศบาล เมื่อ เดือน กุมภาพันธ 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลแหลงเรียนรูเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจทองถิ่น ดังนี้ 

 

ระบบ /แหลงเรียนรู แกนนํา 

1.  ระบบการบริหารจัดการทองถิ่น 

- การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล นายกเทศมนตรีตําบลทุงนอย 

- เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู นายกเทศมนตรีตําบลทุงนอย 

2. ระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

- อนุรักษน้ํา แมน้ําพิจิตรเกา นายมาโนชญ  คุมเวช 

3. ระบบการดูแลสุขภาพชุมชนและอาสาสมัคร 

- กลุมสาธารณสุขมูลฐาน  หมู  1 นายจําลอง  พูนหมี 
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ระบบ /แหลงเรียนรู แกนนํา 

 - ภูมิปญญาทองถิ่นและการแพทยแผนไทย  หมู 2 นางกัญญา  วงษญาติ 

- ภูมิปญญาทองถ่ินและการแพทยแผนไทย  หมู  3 นายจําเนียร  เนตรคํา 

  

4.  ระบบเศรษฐกิจชุมชน 

- กลุมสตรีบานทานา (ทําขนม)  หมู 2 นางกัญญา  วงษญาติ 

- กลุมปลูกขาวชุมชนบานทาดาน หมู 3 นายบุญชวย  จุลพันธุ, นายวรัิช แกวมงคล 

- กลุมปลูกขาวชุมชนบานทานา หมู 2  นางทิวา  อาสวาง  

- กลุมถักเปล หมู 2 นางตะเภาแกว   ออนเพชร 

- กลุมประดิษฐไมกวาดทางมะพราว หมู 2 นางตะเภาแกว   ออนเพชร 

- กลุมทําบายศรีงานพิธีตางๆ หมู 2 นางสาวชอย   ขวัญเรียน 

- หมอพนตาแดง  นายดี    รอดเรือง 

- กลุมเบญจรงคน้ําทองหมู 3   นายบํารุง  ออนนอม 

- กลุมตัดกระดาษบังตา/งานบวช/งานแตง  นางบังอร  มวงเกตุ 

- กลุมถักแหจับปลา หมู 3  นายวิชัย    ทองศรี 

- กลุมถักไมกวาดทางมะพราว หมู 3   นายกฤษ   ชมเมือง 

- กลุมผลิตขนมไทย หมู 3  นางบุญเรือง  สุขสมบูรณ 

- นวดแผนโบราณ  นายจําเนียร    เนตรคาํ 

- กลุมผลิตสมุนไพรกําจัดแมลง , ฮอรโมนตางๆ  นางปราวานา  บัวเขียว , 

 นางสาววรรณา   เมืองฤทธิ์ 

- ผลิตยาสมุนไพรพ้ืนบาน  นายประสิทธิ์   มีเพ็ชร 

- หมอพนเปา  นางชอุม  สังขทับ 

- หมอทําขวัญนาค , บาวสาว  นายสะอาด   อินธูป 

- กลุมทําไมกวาดทางมะพราวหมู 4   นายทองอยู   สุขหรอง ,  

นายแปะ  เมนเกิด   

 นายประเสริฐ  อวมเหลี่ยม 

- หมอวนเบ้ีย  นางทองใบ  รุงกระจาง 

- หมอทําขวัญนาค  นายตั๊ก   ศรีอินทร , นายจรัญ  บัวทอง 

- หมอพนหมอเปา นายอนันต  นุชสนธ , นายประเสริฐ   

- กลุมจักสานไมไผ หมู 4 นายสรอย  บุญเลิศ , นางพะยอม  บุญเลิศ  

นางจําเนียร  ยาสุข 

-  นวดแผนไทย หมู 4 นางมานิตา   อาสวาง 

- กลุมตัดเย็บเสื้อผา หมู 4 นางทัศนีย  สอนมา , นางทวีป  จันทรเถ่ือน 
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ระบบ /แหลงเรียนรู แกนนํา 

-  กลุมปุยหมักชีวภาพและน้ําหมักชีวภาพ  หมู 3  พันตรีสมพงษ  คงสบาย 

- กลุมปุยหมักชีวภาพและน้ําหมักชีวภาพ   หมู 6 นายวิธูร  เมืองฤทธิ์ 

- กลุมสตรีทําไมกวาดหมู 7  นางล่ํา   พุมสวาง 

- ปราชญชาวบานหมู 7 นายบุญสุข  บุญเลิศ 

- กลุมประมงหมู 7  นายสนม  พุมสวาง 

- กลุมทําไมกวาดดอกหญาทําดอกไมจันทน หมู 1 นางสายทอง  จุลพันธ 

5. ระบบภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมชุมชน 

- ประเพณีงานเพ็งเดือนสาม วัดทงนอย   นางทิวา อาสวาง , นายไฉน  ศรีอินทร 

- ประเพณีสงกรานตตําบลทุงนอย  นางทิวา อาสวาง , นายไฉน  ศรีอินทร 

- ประเพณีงานแหเทียนเขาพรรษา นางทิวา อาสวาง , นายไฉน  ศรีอินทร 

- ประเพณีแขงขันเรือยาวประจําตําบล นางทิวา อาสวาง , นายไฉน  ศรีอินทร 

- ประเพณีสลากภัตร นางทิวา อาสวาง , นายไฉน  ศรีอินทร 

 - ชมรมรักษสุขภาพหมู 4   นางวิไลวรรณ  อินอน 

- ชมรมกลองยาวตําบลทุงนอย  นายแชม  สายสุจริต , นายพิมาย อินอน 

6. ระบบองคกรการเงินและสวัสดิการ 

- กลุมกองทุนหมูบาน  หมู 1  นายประสิทธิ์  บัวทอง 

- กลุมกองทุนหมูบาน  หมู 2  นางทิวา  อาสวาง 

- กลุมกองทุนหมูบาน  หมู 3  นายเรือง   เมืองฤทธิ์ 

- กลุมกองทุนหมูบาน  หมู 4  นายชนะ   กลั่นนุช 

- กลุมกองทุนหมูบาน  หมู 5  นายสุชาติ  พูนหมี 

- กลุมกองทุนหมูบาน  หมู 6  นางสําเนียง  ศรีอินทร 

- กลุมกองทุนหมูบาน  หมู 7  นายสนม  พุมสวาง 

- ชมรมผูสูงอายุหมู 7  นายเชา  เที่ยงตรง 
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7. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)  

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) (Local Sufficiency Economy 

Plan : LSEP) ตําบลทุงนอย มีขอมูลพื้นฐานของหมูบาน โดยแยกขอมูลดานการเกษตร ดานแหลงน้ําทาง

การเกษตร     ดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังนี ้

  6.1.1 หมูบาน/ชุมชน     ทาโพธิ์   หมูท่ี    1    ตําบล   ทุงนอย   เทศบาล   ตําบลทุงนอย  

อําเภอ   โพทะเล  จังหวัด    พิจิตร  จํานวนประชากรทั้งหมด   446    คน  ชาย  227   คน  หญิง  219  คน 

ครัวเรือนทั้งหมด   147   ครัวเรือน พื้นที่ทั้งหมด    2,712     ไร 

 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 

ตนทุนการผลิตเฉลีย่ 

(บาท/ไร) 

ราคาขายโดยเฉลีย่ 

(บาท/ไร) 

2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน   128  ครัวเรือน 

 1,680      ไร    700   กก./ไร 3,000    บาท/ไร   4,200    บาท/ไร 

 นอกเขตชลประทาน          ครัวเรือน 

             ไร          กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

2.2) ทําสวน สวน   มะนาว         .    15   ครัวเรือน 

   82       ไร    1,300   กก./ไร   43,000    บาท/ไร 58,000  บาท/ไร 

สวน    กลวยน้าํวา   .     5  ครัวเรือน 

    25        ไร   1,000   กก./ไร    4,500    บาท/ไร   18,000  บาท/ไร 

  อื่นๆ โปรดระบุ  

     ปลูกขา                . 

  24  ครัวเรือน 

   110     ไร   1,000   กก./ไร   10,000   บาท/ไร   18,000   บาท/ไร 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  

                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร          กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

   

  6.1.2 หมูบาน/ชุมชน   ทานา   หมูที่   2    ตําบล   ทุงนอย  เทศบาล ตําบลทุงนอย           

อําเภอ   โพทะเล   จังหวัด   พิจิตร  จํานวนประชากรทั้งหมด  627   คน  ชาย    290  คน  หญิง  337  คน 

ครัวเรือนทั้งหมด  195  ครัวเรือน พื้นที่ทั้งหมด    3,981    ไร 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 

ตนทุนการผลิตเฉลีย่ 

(บาท/ไร) 

ราคาขายโดยเฉลีย่ 

(บาท/ไร) 

2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน   105  ครัวเรือน 

 2,550      ไร    800      กก./ไร 4,000    บาท/ไร   5,040    บาท/ไร 

 นอกเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร          กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

2.2) ทําสวน สวน   มะนาว         .    5   ครัวเรือน 

   20         ไร    1,500   กก./ไร   45,000    บาท/ไร 60,000  บาท/ไร 

สวน     ฝรั่ง      .     3  ครัวเรือน 

     5        ไร    1,000    กก./ไร   8,000    บาท/ไร   30,000   บาท/ไร 

2.3) ทําไร   ไรออย        ครัวเรือน 

             ไร          กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

  ไรขาวโพด        ครัวเรือน 

             ไร          กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
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  ไรมันสาํปะหลัง        ครัวเรือน 

             ไร          กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

  อื่นๆ โปรดระบุ  

     ปลูกขา                . 

  112   ครัวเรือน 

   350     ไร   1,000   กก./ไร   10,000   บาท/ไร   18,000   บาท/ไร 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  

                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร          กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

 

  6.1.3  หมูบาน/ชุมชน     ทาดาน    หมูที่   3  ตําบล  ทุงนอย    เทศบาล ตําบลทุงนอย                 

อําเภอ    โพทะเล     จังหวัด   พิจิตร     จํานวนประชากรทั้งหมด   366   คน  ชาย    174       คน  หญิง     

192    คน ครัวเรือนทั้งหมด    112    ครัวเรือน พื้นที่ทั้งหมด        2,925            ไร 

 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 

ตนทุนการผลิตเฉลีย่ 

(บาท/ไร) 

ราคาขายโดยเฉลีย่ 

(บาท/ไร) 

2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน   80  ครัวเรือน 

 2,016      ไร    600   กก./ไร 4,000    บาท/ไร   4,800    บาท/ไร 

 นอกเขตชลประทาน          ครัวเรือน 

             ไร          กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

2.2) ทําสวน สวน   มะนาว         .    20   ครัวเรือน 

   125        ไร    1,300   กก./ไร   43,000    บาท/ไร 58,000  บาท/ไร 

สวน    กลวยน้าํวา   .     5  ครัวเรือน 

    25        ไร   1,100   กก./ไร    1,200   บาท/ไร   6,800  บาท/ไร 

สวน    ลําไย       .     2   ครัวเรือน 

     3        ไร    1,5000 กก./ไร     8,000     บาท/ไร   40,000  บาท/ไร 

2.3) ทําไร   ไรออย        ครัวเรือน 

             ไร          กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

  ไรขาวโพด        ครัวเรือน 

             ไร          กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

 ไรมันสําปะหลัง         ครัวเรือน 

           ไร     -     กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

  อื่นๆ โปรดระบุ  

     ปลูกขา                . 

  24  ครัวเรือน 

   110     ไร   1,000   กก./ไร   10,000   บาท/ไร   18,000   บาท/ไร 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  

                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร          กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

 

  6.1.4 หมูบาน/ชุมชน     ทุงนอย    หมูที ่ 4   ตําบล  ทุงนอย    เทศบาล    ตําบลทุงนอย  . 

อําเภอ     โพทะเล   จังหวัด    พิจิตร   จํานวนประชากรทั้งหมด   727    คน  ชาย   370     คน   

หญิง   57    คน ครัวเรือนทั้งหมด  210  ครัวเรือน พื้นที่ทั้งหมด    2,400     ไร 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 

ตนทุนการผลิตเฉลีย่ 

(บาท/ไร) 

ราคาขายโดยเฉลีย่ 

(บาท/ไร) 

2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน   40  ครัวเรือน 

 1,290      ไร    800   กก./ไร 5,000    บาท/ไร   5,040    บาท/ไร 

 นอกเขตชลประทาน          ครัวเรือน          กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
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             ไร 

2.2) ทําสวน สวน   มะนาว         .    20  ครัวเรือน 

   85       ไร    1,500   กก./ไร   45,000    บาท/ไร 60,000  บาท/ไร 

สวน    กลวยน้าํวา   .     5  ครัวเรือน 

    20        ไร   1,100   กก./ไร    15,000   บาท/ไร   6,600 บาท/ไร 

สวน     ฝรั่ง         .     3  ครัวเรือน 

      5     ไร   1,000   กก./ไร    6,000    บาท/ไร    12,000   บาท/ไร 

  อื่นๆ โปรดระบุ  

     ปลูกขา                . 

  50  ครัวเรือน 

  225     ไร   1,000   กก./ไร   10,000   บาท/ไร   18,000   บาท/ไร 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  

                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร          กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

 

 

 

  6.1.5 หมูบาน/ชุมชน     ทาโบสถ    หมูท่ี   5   ตําบล     ทุงนอย  เทศบาล   ตําบลทุงนอย 

อําเภอ    โพทะเล   จังหวัด  พิจิตร   จํานวนประชากรทั้งหมด    343    คน  ชาย  167   คน  หญิง  76   คน 

ครัวเรือนทั้งหมด  103     ครัวเรือน พื้นที่ทั้งหมด    1,862     ไร 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 

ตนทุนการผลิตเฉลีย่ 

(บาท/ไร) 

ราคาขายโดยเฉลีย่ 

(บาท/ไร) 

2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน   100  ครัวเรือน 

 1,100      ไร    800   กก./ไร 5,000    บาท/ไร   5,040    บาท/ไร 

2.2) ทําสวน สวน   มะนาว         .    30   ครัวเรือน 

   150       ไร    1,500   กก./ไร   45,000    บาท/ไร 60,000  บาท/ไร 

   อื่นๆ โปรดระบุ  

     ปลูกขา                . 

  20  ครัวเรือน 

   85      ไร   1,000   กก./ไร   10,000   บาท/ไร   18,000   บาท/ไร 

 

  6.1.6 หมูบาน/ชุมชน     ทายา     หมูที่     6    ตําบล   ทุงนอย        เทศบาล ตําบลทุงนอย       

อําเภอ  โพทะเล    จังหวัด    พิจิตร  จํานวนประชากรทั้งหมด   243   คน  ชาย  119   คน  หญิง   124    คน

ครัวเรือนทั้งหมด   100     ครัวเรือน  พื้นที่ทั้งหมด    2,425    ไร 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 

ตนทุนการผลิตเฉลีย่ 

(บาท/ไร) 

ราคาขายโดยเฉลีย่ 

(บาท/ไร) 

2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน   86  ครัวเรือน 

 1,680      ไร    800   กก./ไร 5,000    บาท/ไร   5,040    บาท/ไร 

2.2) ทําสวน สวน   มะนาว         .    50   ครัวเรือน 

   165        ไร    1,500   กก./ไร   45,000    บาท/ไร 60,000  บาท/ไร 

  ไรมันสําปะหลัง    1    ครัวเรือน 

     3      ไร    6,000    กก./ไร      6,000    บาท/ไร   10,800   บาท/ไร 

  อื่นๆ โปรดระบุ  

     ปลูกขา                . 

  30  ครัวเรือน 

   180     ไร   1,000   กก./ไร   10,000   บาท/ไร   18,000   บาท/ไร 

   

  6.1.7 หมูบาน/ชุมชน     ทาบัวทอง    หมูที่     7    ตําบล   ทุงนอย    เทศบาล ตําบลทุงนอย                       
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อําเภอ   โพทะเล   จังหวัด   พิจิตร  จํานวนประชากรทั้งหมด   378   คน  ชาย  174   คน  หญิง   204   คน 

ครัวเรือนทั้งหมด     107        ครัวเรือน พื้นที่ทั้งหมด     1,500      ไร 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 

ตนทุนการผลิตเฉลีย่ 

(บาท/ไร) 

ราคาขายโดยเฉลีย่ 

(บาท/ไร) 

2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน   83  ครัวเรือน 

 812      ไร    800     กก./ไร 7,250    บาท/ไร   4,800    บาท/ไร 

2.2) ทําสวน สวน   ผลไม         .    10   ครัวเรือน 

   10         ไร    1,000   กก./ไร   8,000    บาท/ไร 10,000  บาท/ไร 

สวน   พืชผักสวนครัว    .เชน 

แตงกวา มะเขือ 

   5    ครัวเรือน 

    50       ไร  950    กก./ไร   1,800    บาท/ไร   7,600  บาท/ไร 

สวน   มะนาว         .    8    ครัวเรือน 

    18      ไร   1,500   กก./ไร   45,000   บาท/ไร    60,000  บาท/ไร 

  ไรขาวโพด 

(ขาวโพดเล้ียงสัตว) 

   10   ครัวเรือน 

   70        ไร  1,000    กก./ไร      4,130   บาท/ไร     7,125  บาท/ไร 

  ไรมันสําปะหลัง    2   ครัวเรือน 

   30       ไร   6,000    กก./ไร    2,000   บาท/ไร   10,800   บาท/ไร 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  

       ปลูกขา          . 

   30   ครัวเรือน 

    150       ไร     1,000   กก./ไร      10,000  บาท/ไร    18,000   บาท/ไร 

 

 

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  

  ประวัติความเปนมาดานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมของตําบลทุงนอย  เปนตําบลที่แยก

มาจากตําบลวัดขวาง ตามตํานานของบานนั้นอาจมาจากในสมัยกอนจะเต็มไปดวยปาไม มีทุงนานอยมาก          

จึงเรียกวาทุงนอย ระยะทางจากอําเภอโพทะเลถึงตําบลทุงนอย 9  กิโลเมตร แบงการปกครองออกเปน 7 หมูบาน 

  สถานที่สําคัญในอดีตและปจจุบันในตําบล  วัดทุงนอย เดิมมีชื่อวาวัดราษฎรบูรณะ นาย

หนุน  บุญเพชร เปนเจาของที่ดินบริเวณนั้นไดพบแทนพระพุทธรูปเกาแก จึงขออนุญาตสรางบูรณะขึ้นเปนวัดเมื่อป     

พ.ศ.2401  โดยมีพระสุหโกมล มาเปนเจาอาวาสและเปนผูนําสรางขึ้นมา ตอมาวัดไดเจริญรุงเรืองขึ้นมาตามลําดับ 

มีเสนาสนะตางๆมากมาย ซึ่งมีรายนามเจาอาวาส ดังตอไปนี ้

  1. พระสุหโกมล  2. พระสมุหสงา  3. พระอาจารยผิน 

  4. พระอาจารยดํา 5. พระอาจารยหนู 6. พระครูศรีโสภณ 

  7. อาจารยผล  8. อาจารยชอย  9. อาจารยฟุง 

  10. อาจารยเงิน  11. อาจารยแห  12. เจาอธิการกวี 

  13. พระอธิการแผว 14. เจาอธิการประสิทธิ ์ 15. เจาอธิการบรรจง 

  16. พระอธิการประสพ 17. พระครูพิพัฒธรรมโกศล   

  โดยพระครูพิพัฒนธรรมโกศล ดํารงตําแหนงตั้งแตป พ.ศ. 2521  เปนตนมานอกจากนี้ภายในวัด

ยังมีวิหารหลวงพอโต มีประวัติสังเขป ดังนี ้

  หลวงพอโต (วัดทุงนอย) จากการสืบคนของ ศึกษาสุธีร ภูวสรรเพ็ชญ อดีตศึกษาธิการอําเภอ

โพทะเล ป พ.ศ.2524  มีใจความดังนี้ เมื่อประมาณ  300 ปเศษมาแลว ไดมีมูลดินเปนโคกใหญอยูในปาหนาทึบ มี
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ประชาชนไปหาเห็ดและคุยเขี่ยบริเวณนั้น บังเอิญพบเศียรหลวงพอโตโผลข้ึนมาจากดิน ลองขุดดูจึงรูวาเปนเศียร

พระพุทธรูป ประชาชนตางพากันไปกราบไหวขอน้ํามนตอาบและกินเปนศิริมงคล จึงเกิดความศักดิ์สิทธิ์

แพรกระจายไปไกลมาก ตอมามีนักการพนันคนหนึ่งไปบนขอใหร่ํารวยในการไปเลนการพนัน ถาไมรวยจะกลับมาตี

ใหเละ แตนักพนันคนนั้นไมประสบความสําเร็จจึงมาตีหลวงพอโตจนเละ ในคืนนั้นนักการพนันทั้งมือและเทาบวม

ทั้งตัวจึงตองไปกราบขอขมาหลวงพอโต โดยมีบายศรี ซาย – ขวา รมกระดาษ 1 คัน ดอกไม ธูป เทียน – ทอง และ

นําน้ําไปทําน้ํามนตอาบและดื่มจึงหาย และอีกเรื่องยังมีพอคาขาวชาวจีนชื่องวนก่ี ไดนําเรือบรรทุกขาวเปลือกไป

ขายโดยผานบริเวณนั้น จึงยกมือไหวและบนใหขายขาวไดราคาดี เมื่อกลับมาจะทํารมคันใหญ และปลูกโรงให

พอประมาณ ชาวจีนทานนั้นก็ประสบความสําเร็จตามที่ขอไว จึงดําเนินการตามที่ขอไวทําใหผูคนเคารพศรัทธามาก

ขึ้นจนถึงปจจุบัน ตอมาในสมัย   พระครูศรีโสภณเปนเจาอาวาสวัดทุงนอย จึงชักชวนประชาชนอันเชิญหลวงพอโต

มาประดิษฐานในวัดทุงนอย แตเหตุการณกลับไมงายดังท่ีคิดเพราะประชาชนจํานวนมากไมสามารถยกหลวงพอโต

ขึ้น จึงปรึกษากันนําชางมาฉุด แตก็ไมสําเร็จ หมดปญญา จึงทําการเสี่ยงทายโดยพิธีแมโพสพวาถาจะไปอยูวัดทุง

นอยขอใหยกขึ้น นาอัศจรรยสามารถยกเศียรหลวงพอโตขึ้น จึงนํามาประดิษฐานในวิหารปจจุบัน จากคําบอกเลา

ของชาวบานในละแวกนั้น จากลักษณะของหลวงพอโตนาจะเปนพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย 

  วัดเถรนอย (วัดทาโบสถ) อยูในเขตหมูที่ 7 ตําบลทุงนอย ในตํานานจัดไดวาเปนวัดเกาแกและ

สําคัญที่สุดในอดีตเคยมีโบสถ และเสนาสนะเกาๆอยู แตในปจจุบันไดถูกรื้อถอนสรางของใหม เหลือเพียงใบเสมา

สลักดวยหินแตชํารุดเก็บวางไวในพระอุโบสถ มีใบท่ีสมบูรณตั้งอยูหนาอุโบสถเกาวัดทาบัว โดยปรับปรุงเมื่อ 11 

พฤษภาคม พ.ศ.2522 ปจจุบันพระครูพิพิธธม.มปโชติเปนเจาอาวาส 

  บุคคลสําคัญในอดีตและปจจุบันในตําบล 

  1. กํานันพูล  ศักดิ์ดี  2. กํานันพวง  นาคสุข 

  3. กํานันแถม  บัวทอง  4. กํานันสะอาด  บัวทอง 

  5. กํานันไฉน  ศรีอินทร  6. กํานันทิวา  อาสวาง 

  ประเพณี 

   1) งานประเพณีปดทองไหวพระ งานเพ็งเดือนสาม  เดือนกุมภาพันธ  กิจกรรม

โดยสังเขป  ทําบุญตักบาตร ปดทองไหวพระ, จัดการแขงขันกีฬาภายในตําบล 

   2) งานประเพณีสงกรานต  เดือนเมษายน  กิจกรรมโดยสังเขป ทําบุญตักบาตร,รดน้ํา  

ดําหัวผูสูงอาย ุ

   3) งานประเพณีปดทองไหวพระ งานเพ็งเดือนสิบเอ็ด  เดือนตุลาคม  กิจกรรมโดยสังเขป  

ทําบุญตักบาตร ปดทองไหวพระ,จัดการแขงขันเรือยาวประเพณี 

   4) งานประเพณีลอยกระทง  เดือนพฤศจิกายน กิจกรรมโดยสังเขป ทําบุญตักบาตร,   

จัดงานลอยกระทงในเวลากลางคืนท่ีวัด 

   5) กิจกรรมสงเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา คือ          

วันมาฆบูชา,วันวิสาขบูชา,อาสาฬหบูชา  เดือนกุมภาพันธ,พฤษภาคม,กรกฎาคม  กิจกรรมโดยสังเขป ทําบุญตัก

บาตร,ฟงพระธรรมเทศนา,เวียนเทียน 
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   6) งานประเพณีเขาพรรษา  เดือนกรกฎาคมกิจกรรมโดยสังเขป  ทําบุญตักบาตร,ถวาย

เทียนพรรษาและผาอาบน้ําฝน,ถือศีลภาวนาปฏิบัติธรรม 

   7) งานประเพณีออกพรรษา  เดือนตุลาคม  กิจกรรมโดยสังเขป  ทําบุญตักบาตร,      

ตักบาตรเทโวโลหะนะ 
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9. ทรัพยากรธรรมชาติ ตําบลทุงนอย สวนใหญมีแหลงกักเก็บน้ํา ดังนี้ 

 

 

 

พิกัด ความจ ุ ปริมาณน้ํา การใชประโยชน ผลประโยชนที่จะไดรับ 

ที ่ ชื่อแหลงน้ํา หมูบาน ชื่อบาน Lat. Long ลบ.ม. 
ความจุเก็บ

กัก ลบ.ม. 

ความจุ

ปจจุบนั 

ลบ.ม. 

อุปโภค 

บริโภค 

เพื่อ

การเกษตร 

พื้นที่

การเกษตร 

(ไร) 

ประชากร 

(คน) 

1 หนองบอน 1 ทาโพธิ ์ 16.128604 100.346931 ไมมีสภาพเดิม - -    - - 

2 
หนองผักบุง

ลอม 
1 ทาโพธิ ์ 16.121673 100.346086 ไมมีสภาพเดิม - -    - - 

3 หนองดักลอบ 1 ทาโพธิ ์ 16.131708 100.348057 ไมมีสภาพเดิม - -    - - 

4 หนองจอก 1 ทาโพธิ ์ 16.117115 100.348865 ไมมีสภาพเดิม - -    - - 

5 หนองหม ู 2 บานทานา 16.100946 100.307833 12,800 12,800 10,000    223 45 

6 หนองยาว 2 บานทานา 16.096020 100.305213 16,000 16,000 12,000    298 60 

7 หนองออ 2 บานทานา 16.101578 100.301426 1,000 1,000 1,000    74 15 

8 หนองเตา 4 บานทุงนอย 16.132345 100.343129 ไมมีสภาพเดิม - -    - - 

9 หนองบน 4 บานทุงนอย 16.138305 100.335430 ไมมีสภาพเดิม - -    - - 

10 หนองตนทอง 4 บานทุงนอย 16.132233 100.327968 ไมมีสภาพเดิม - -    - - 

11 หนองงเูหา 4 บานทุงนอย 16.136820 100.340315 ไมมีสภาพเดิม - -    - - 

12 หนองลาด 4 บานทุงนอย 16.131751 100.340444 ไมมีสภาพเดิม - -    - - 

13 หนองลม 4 บานทุงนอย 16.131518 100.336500 3,000 3,000 3,000    128 26 

14 บึงสนุน 7 บานทาบัวทอง 16.132106 100.280993 283,200 283,200 180,000    735 147 
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10. ดานงบประมาณ ของเทศบาลตําบลทุงนอย อาํเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร   

รายรับปงบประมาณ  2559  ประมาณการไว  รวมท้ังสิ้น  19,200,000.00 บาท 

รายจายจริงและประมาณรายจาย 

 รายจาย 
รายจายจริง 

ป  2558 

ประมาณการ 

ป  2559 

ประมาณการ 

ป  2560 

งบกลาง 422,325.00 760,000.00 8,872,000.00 

งบบุคลากร  

(หมวดเงนิเดือน คาจางประจํา และคาจางช่ัวคราว) 
4,359,969.00 6,612,030.00 9,352,620.00 

งบดําเนินการ (หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ และ

หมวดคาสาธารณูปโภค) 
5,148,217.00 6,976,030.00 6,817,330.00 

งบลงทุน (หมวดคาครภุัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง 3,271,048.00 3,216,450.00 1,963,800.00 

งบรายจายอ่ืน (หมวดรายจายอ่ืน) 0.00 5,000.00 5,000.00 

รายรับ 
รายรับจริง 

ป  2558 

ประมาณการ 

ป  2559 

ประมาณการ 

ป  2560 

 รายไดจัดเก็บเอง    

หมวดภาษีอากร 156,160.00 172,000.00 173,000.00 

หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต 178,806.00 185,500.00 204,500.00 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 249,672.24 326,000.00 256,000.00 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 127,795.00 55,000.00 43,000.00 

หมวดรายไดจากทุน 0.00 1,500.00 1,500.00 

    รวมรายไดจัดเก็บเอง 712,489.24 740,000.00 678,000.00 

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง       

สวนทองถิ่น 

   

หมวดภาษีจัดสรร 12,895,581.27 13,460,000.00 13,522,000.00 

รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

12,895,581.27 13,460,000.00 13,522,000.00 

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น    

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 

 
3,600,260.00 5,000,000.00 14,000,000.00 

รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 
3,600,260.00 5,000,000.00 14,000,000.00 

รวม 17,208,330.51 19,200,000.00 28,200,000.00 
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งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 1,020,689.99 1,630,490.00 1,189,250.00 

รวมจายจากงบประมาณ  19,200,000.00 28,200,000.00 

รวม 15,488,715.23 19,200,000.00 28,200,000.00 

 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางเทศบัญญตังิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ของเทศบาลตําบลทุงนอย 

อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 

 

ดาน ยอดรวม 

ดานบริหารงานทั่วไป รวม  9,912,060.00 บาท 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,840,060.00 บาท 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 72,000.00  บาท 

ดานบริการชุมชนและสังคม รวม   9,415,940.00 บาท 

แผนงานการศึกษา 2,872,050.00  บาท 

แผนงานสาธารณสุข 1,367,000.00  บาท 

แผนงานสังคมสงเคราะห - 

แผนงานเคหะและชุมชน 4,654,890.00 บาท 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 85,000.00  บาท 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 437,000.00  บาท 

ดานเศรษฐกิจ รวม     -    บาท 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - 

แผนงานการเกษตร - 

แผนงานการพาณิชย - 

ดานการดาํเนินงานอื่น รวม  8,872,000.00 บาท 

แผนงานงบกลาง 8,872,000.00  บาท 

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น 28,200,000.00 บาท 

คาใชจายในการบริหารงานบุคคล (ท่ีตั้งจายจากรายไดไมรวม

เงินอุดหนุนทุกประเภท) 

 

ตั้งจายรวมท้ังสิ้น 

(1) เงนิเดือน/คาจางประจํา 5,961,980.00 บาท 

(2) คาจางช่ัวคราว 766,000.00 บาท 

(3) คาการศึกษาบุตร 35,000.00  บาท 

(4) เงนิประโยชนตอบแทนอ่ืน 140,000.00  บาท 

(5) เงนิสมทบประกันสังคม 50,000.00  บาท 

(6) สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ 300,000.00  บาท 

(7) คาเชาบาน 166,000.00 บาท 
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(8) คาชวยเหลือคาทําศพ 20,000.00  บาท 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 7,438,980.00  บาท 

หมายเหต ุ คิดเปนรอยละ 26.38 

 ของรายจายที่ตั้งจากรายจายประจําป 2560 

 

 
 

 

 

 

สวนที่ 2  สรุปผลการพฒันาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2557-2560) 
1. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ และการเบิกจายงบประมาณในปงบประมาณ  

    พ.ศ. 2557-2560 

1.1 สรุปสถานการณการพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ 

   ปงบประมาณ พ.ศ. 2557  เทศบาลตําบลทุ งนอย ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและ

แผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2557-2559) ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม 

การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพ้ืนที่        กอนนํามา

จัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป ตอไป เทศบาลตําบลทุงนอย ไดประกาศใชแผนพัฒนา 

3 ป (พ.ศ. 2557-2559) โดยไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2557-2559) 

ยุทธศาสตร 
2557 2558 2559 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

บริหารจัดการทรพัยากรน้ํา สิ่งแวดลอม พลังงาน และการ

ทองเที่ยว 
4 70,000.00 5 210,000.00 5 1,050,000.00 

เพิ่มขีดความสามารถการแขงขันภาคการเกษตร/นอกภาค

การเกษตรและสินคาขาว 
118 20,599,775.00 138 29,309,500.00 22 76,133,000.00 

แกไขปญหาและมุงพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง 
54 3,350,000.00 46 7,080,000.00 45 4,710,000.00 

พัฒนาองคกรดวยกระบวนการมีสวนรวมตามหลักธรรมาภิ

บาล 
58 5,529,000.00 37 7,840,000.00 21 1,410,000.00 

สรางความพรอมของจังหวัดเขาสูประชาคมอาเซียน 3 190,000.00 2 120,000.00 2 120,000.00 

พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศกึษา และระบบการจัดการ

เรียนรูใหหลากหลาย เพือ่มุงสูความเปนเลิศ 
13 1,710,000.00 8 1,350,000.00 8 1,350,000.00 

รวม 250 31,448,775.00 236 45,909,500.00 103 84,773,000.00 

การจัดทํางบประมาณ ผูบริหารเทศบาลตําบลทุงนอย ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยูในขอบัญญัติ

งบประมาณ จํานวน 58 โครงการ งบประมาณ 5,061,610 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี ้
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ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัต ิ

บริหารจดัการทรัพยากรน้ํา สิ่งแวดลอม พลังงาน และการทองเที่ยว - - 

เพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันภาคการเกษตร/นอกภาคการเกษตรและสินคาขาว 20 1,718,430.00 

แกไขปญหาและมุงพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 19 988,000.00 

พัฒนาองคกรดวยกระบวนการมสีวนรวมตามหลักธรรมาภิบาล 14 1,060,900.00 

สรางความพรอมของจังหวัดเขาสูประชาคมอาเซียน - - 

พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบการจดัการเรียนรูใหหลากหลาย เพ่ือมุงสูความเปนเลิศ 5 1,294,280.00 

รวม 58 5,061,610.00 

  ปงบประมาณ พ.ศ. 2558   เทศบาลตําบลทุงนอย ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 

3 ป (พ.ศ. 2558-2560) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม         

การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่ กอนนํามา       

จัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป ตอไปเทศบาลตําบลทุงนอย ไดประกาศใชแผนพัฒนา 

3 ป (พ.ศ. 2558-2560) โดยไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2558-2560) 

ยุทธศาสตร 
2558 2559 2560 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

บริหารจดัการทรัพยากรน้ํา สิ่งแวดลอม พลังงาน

และการทองเที่ยว 
4 40,000.00 4 40,000.00 4 40,000.00 

เพ่ิมขดีความสามารถการแขงขันภาคการเกษตร/

นอกภาคการเกษตรและสินคาขาว 
99 107,138,800.00 38 22,559,400.00 43 27,554,900.00 

แกปญหาและมุงพัฒนาสังคมตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 
43 10,425,000.00 33 3,265,000.00 33 3,745,000.00 

พัฒนาองคกรดวยกระบวนการมสีวนรวมตาม

หลักธรรมาภิบาล 
52 13,095,000.00 16 5,657,000.00 14 857,000.00 

การสรางความพรอมของจังหวัดเขาสูประชาคม

อาเซียน 
3 283,000.00 3 343,000.00 3 403,000.00 

พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาและระบบ

การจัดการเรยีนรูใหหลากหลาย 
6 1,690,000.00 7 1,460,000.00 7 1,490,000.00 

รวม 207 132,671,800.00 101 33,324,400.00 104 34,089,900.00 
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การจัดทํางบประมาณ ผูบริหารเทศบาลตําบลทุงนอย ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุ

อยูในขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 96 โครงการ งบประมาณ 10,660,720 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร 

ไดดังนี ้

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัต ิ

บริหารจดัการทรัพยากรน้ํา สิ่งแวดลอม พลังงานและการทองเท่ียว 1 15,000.00 

เพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันภาคการเกษตร/นอกภาคการเกษตรและสินคาขาว 44 5,826,400.00 

แกปญหาและมุงพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 27 1,158,000.00 

พัฒนาองคกรดวยกระบวนการมสีวนรวมตามหลักธรรมาภิบาล 20 2,399,220.00 

การสรางความพรอมของจังหวัดเขาสูประชาคมอาเซี่ยน - - 

พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรูใหหลากหลาย 4 1,262,100.00 

รวม 96 10,660,720.00 

 

 

   ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เทศบาลตําบลทุงนอย ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและ

แผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2559-2561) ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม 

การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่ กอนนํามาจัดทํา

โครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป ตอไป เทศบาลตําบลทุงนอย ไดประกาศใชแผนพัฒนา 3 ป 

(พ.ศ. 2559-2561) โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2559-2561) 

ยุทธศาสตร 
2559 2560 2561 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา สิง่แวดลอม 

พลังงานและการทองเที่ยว 
2 120,000.00 2 120,000.00 2 120,000.00 

เพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันภาคการเกษตร 

สินคาขาว และการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
34 48,496,000.00 30 39,378,500.00 4 14,246,500.00 

แกปญหาและมุงพัฒนาสังคมตามแนวทาง

เศรษฐกิจแบบพอเพียง 
27 16,560,000.00 22 2,560,000.00 22 2,560,000.00 

พัฒนาองคกรดวยกระบวนการมสีวนรวมตามหลัก

ธรรมาภิบาล 
29 7,852,000.00 16 2,002,000.00 15 5,302,000.00 

การสรางความพรอมของจังหวัดเขาสูประชาคม

อาเซียน 
1 200,000.00 0 0 0 0 
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พัฒนาคุณภาพมาตรฐานและระบบการจัดการ

เรียนรูใหหลากหลายเพ่ือมุงสูความเปนเลิศ 
2 1,300,000.00 2 1,300,000.00 2 1,300,000.00 

รวม 95 74,528,000.00 72 45,360,500.00 45 23,528,500.00 

การจัดทํางบประมาณ  ผูบริหารเทศบาลตําบลทุงนอย ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู

ในขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 66 โครงการ งบประมาณ 7,497,520 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ได

ดังนี้ 

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัต ิ

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา สิง่แวดลอม พลังงานและการทองเที่ยว 2 45,000.00 

เพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันภาคการเกษตร สินคาขาว และการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 22 2,629,890.00 

แกปญหาและมุงพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง 18 797,000.00 

พัฒนาองคกรดวยกระบวนการมสีวนรวมตามหลักธรรมาภิบาล 22 2,745,600.00 

การสรางความพรอมของจังหวัดเขาสูประชาคมอาเซียน - - 

พัฒนาคุณภาพมาตรฐานและระบบการจัดการเรยีนรูใหหลากหลายเพ่ือมุงสูความเปนเลิศ 2 1,280,030.00 

รวม 66 7,497,520.00 

 

   ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การ

ประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพ้ืนที่ กอนนํามาจัดทํา

โครงการเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป ตอไป  เทศบาลตําบลทุงนอย ไดประกาศใชแผนพัฒนา 3 ป 

(พ.ศ. 2560-2562)  โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2560-2562) 

ยุทธศาสตร 
2560 2561 2562 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

บริหารจดัการน้ํา อนรุักษ ฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
8 13,377,000.00 9 10,100,000.00 2 120,000.00 

เพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันภาคการเกษตร 

สินคาขาวแบบพึ่งพาตนเอง และการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม 

8 690,000.00 8 690,000.00 8 690,000.00 

พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 
46 42,455,000.00 16 22,120,000.00 11 18,602,000.00 

พัฒนาองคกรและบรหิารกิจการบานเมือง 

ที่ด ี
22 4,360,000.00 15 1,800,000.00 15 1,600,000.00 

สรางความพรอมของจังหวัดเขาสูประชาคม 1 200,000.00 1 200,000.00 1 200,000.00 
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อาเซียน 

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 
9 890,000.00 10 5,000,000.00 8 1,000,000.00 

พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบการ

จัดการเรียนรู ใหหลากหลายเพ่ือมุงสูความเปนเลิศ 
3 3,100,000.00 3 3,300,000.00 3 3,500,000.00 

รวม 97 65,072,000.00 62 43,210,000.00 48 25,712,000.0 

 การจัดทํางบประมาณผูบริหารเทศบาลตําบลทุงนอย ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยูในขอบัญญัติ

งบประมาณ จํานวน 60 โครงการ งบประมาณ 13,018,580 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี ้

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัต ิ

บริหารจดัการน้ํา อนรุักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 3 75,900.00 

เพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันภาคการเกษตร สินคาขาวแบบพ่ึงพาตนเอง และการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม 
7 125,000.00 

พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 26 10,758,250.00 

พัฒนาองคกรและบรหิารกิจการบานเมืองท่ีด ี 15 765,100.00 

สรางความพรอมของจังหวัดเขาสูประชาคมอาเซยีน - - 

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 6 137,000.00 

พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบการจดัการเรียนรู ใหหลากหลายเพื่อมุงสูความเปนเลิศ 3 1,157,330.00 

รวม 60 13,018,580.00 

 

    

 1.2 กระประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

 ผลการพัฒนาเทศบาลตําบลทุงนอยในระยะท่ีผานมา  

วัตถุประสงค  เพ่ือใหทราบผลการพัฒนาทองถิ่นที่ผานมาวาเทศบาลตําบลทุงนอย ไดนําโครงการ/ 

กิจกรรมไปปฏิบัติมากนอยเพียงใด และบรรลุวัตถุประสงคการพัฒนาหรือไม 

องคประกอบ  ประกอบดวยการสรุปสถานการณการพัฒนา การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 

ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี ้

 เชิงปริมาณ 

จํานวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา

เทศบาลตาํบลทุงนอย ป พ.ศ. 2559 

จํานวนโครงการที่นํามาใชเปนแนวทาง

พัฒนาเทศบาลตําบลทุงนอยป พ.ศ. 2559 

คิดเปนรอยละ หมายเหต ุ

95 66 69.47  

จํานวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา

เทศบาลตาํบลทุงนอย ป พ.ศ. 2558 

จํานวนโครงการที่นํามาใชเปนแนวทาง

พัฒนาเทศบาลตําบลทุงนอย ป พ.ศ. 2558  

คิดเปนรอยละ หมายเหต ุ
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248 101 40.73  
  

  เทศบาลตําบลทุงนอย  ไดดําเนินงานในชวงระยะเวลาที่ผานมาของแผนพัฒนาเทศบาล  3 ป (ชวง 

พ.ศ. 2559 – 2562 ) คิดเปนสัดสวนที่ไดดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดประมาณ  69.47 % ซึ่งคิดจาก  รอยละของ

จํานวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทุงนอยในปที่ผานมา ซึ่งบรรลุวัตถุประสงคตามความตองการ 

และเปาหมายที่กําหนด 

 เชิงคุณภาพ 

  ผลสําเร็จในการบรรลุจุดมุงหมายในการพัฒนา การแกปญหา การตอบสนองความตองการของ

ประชาชนในพ้ืนที่และการมีสวนรวมของหนวยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวใน

แผนพัฒนาในปที่ผานมา ประสบผลสําเร็จ เกิน 50% ตามตัวชี้วัดคํารับรองปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 

2559 ตัวชี้วัดที่ 1.4 “รอยละของเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล ที่นําแผนชุมชนสูการพัฒนาทองถิ่นไดตาม

เกณฑที่กําหนด” 
 

2. ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

   2.1 ผลที่ไดรับหรือผลสําคัญ  

1. เปนองคกรท่ีกอตั้งมาจากทองถิ่นโดยตรง คณะผูบริหารมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจาก

ประชาชนการบริหารงานเปนไปตามหลักประชาสังคม มีการกําหนดนโยบายการพัฒนาตามความตองการของ

ประชาชน จึงทําใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล อยางสูงสุด ทําใหเขาใจสภาพปญหาและ

ความตองการของทองถ่ินและประชาชนในพ้ืนที่อยางชัดเจน ซึง่ผูบริหารทองถ่ิน เล็งเห็นความสําคัญและสนับสนุน

การดําเนินงานตามนโยบายภาครัฐ และเทศบาลมีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ และมีทักษะในการบริหารงาน 

การปฏิบัติหนาที่โดยดําเนินงานตามขอกฎหมาย ขอระเบียบ ขอบังคับ และยึดปฏิบัติอยางชัดเจน 

2.  ชุมชน/หมูบาน เทศบาลฯ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ มีความรู ความเขาใจ เขาถึงปญหาและ

สาเหตุของปญหาตางๆ ในพ้ืนที่ สามารถจัดลําดับความสําคัญของปญหาและระบุความตองการที่แทจริงของ

ประชาชน เพ่ือไปสูการพัฒนาอยางตรงจุดและทันตอเหตุการณ 

3. ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลทุงนอย มีการดําเนินชีวิตเรียบงาย รักสงบ และมีอาชีพหลัก  

คือ เกษตรกรรม และสวนมากจะยึดหลักปรัชญาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เนนการพ่ึงตนเอง 

 4.  เทศบาลฯ มีการดําเนินการตามนโยบายที่เรงดวน เพ่ือสนองตอความตองการของประชาชนได

อยางรวดเร็ว ทันตอสถานการณ 

5. เทศบาลฯ ใหความรวมมือและสนับสนุนหนวยงานอื่นในการปฏิบัติงานราชการอยางตอเนื่อง 

สม่ําเสมอ จึงมีผลตอการพัฒนาดานตางๆ อยางมีประสิทธภิาพ เกิดประสิทธผิล  

6.  สภาพพ้ืนท่ีมีความสะดวก งายตอการปฏิบัติหนาที่หรือดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

 7.  ประชาชนในเขตเทศบาลฯ มีศูนยรวมทางดานจิตใจ อยางชัดเจน คือ วัดทุงนอย ซึ่งมีทาน        

เจาอาวาส พระครูพิพัฒนธรรมโกศล เปนแหลงยึดเหนี่ยวจิตใจ  

 8.  โครงสรางขององคกรมีความชัดเจนและมีข้ันตอนการปฏิบัติงาน มีการแบงมอบหมายงาน

ภาระหนาที่ความรับผิดชอบตามระเบียบ กฎหมาย อยางถูกตอง รัดกุม 
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 9.  การพัฒนาและการจัดกิจกรรม ของเทศบาลตําบลทุงนอย เนนประชาชนในพ้ืนที่เปน 

ศูนยกลางในการพัฒนา เนนประชาชนมีสวนรวมในทุกๆ กิจกรรม และยึดหลักธรรมาภิบาลในการพัฒนาเปนสําคัญ 

  10. การบริหารจัดการน้ําและมีระบบชลประทานที่ดี ทําใหภาคการเกษตรมีผลผลิตที่นาพึงพอใจ 

  11. ผูนําหมูบาน กํานัน ผูใหญบาน ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน ใหความสนใจและสนับสนุน 

การดําเนินงานดานตางๆ มีสวนรวมในการทํากิจกรรมทุกครั้ง 

  12. พื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลทุงนอย มีลักษณะเปนพื้นที่ที่สามารถติดตองาย สะดวก รวดเร็ว   

ไมมีอุปสรรคในการเขาถึงหรือการพัฒนา 

  13. การกระจายอํานาจทําใหทองถ่ินพึ่งตัวเองได สามารถดําเนินงานตามสภาพปญหาที่แทจริง 

ของทองถิ่น มีการรวมกลุมกันของทองถ่ิน ทราบสภาพปญหาของทองถิ่นอยางแทจริง โดยรัฐธรรมนูญใหการรับรอง

สิทธิภาคประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน  

   2.2 ผลกระทบ 

1. จํานวนบุคลากรและงบประมาณ เครื่องมือ เครื่องใช มีนอยเม่ือเทียบกับปริมาณงาน ภารกิจ 

ทีอ่ยูในความรับผิดชอบ  

   2. ขาดระบบการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานที่แทจริง ทันตอสถานการณ และตัวชี้วัดที่มีคุณภาพ      

เพ่ือสนับสนุนการวางแผนการพัฒนาใหเปนไปตามวัตถุประสงค ข้ันตอนในการดําเนินงานยังไมไดมาตรฐาน

เทาที่ควร การประสานงานระหวางหนวยงาน และนอกเทศบาลฯ ยังไมดีเทาที่ควร ประชาชนบางสวนไมเห็น

ความสําคัญในการมีสวนรวม การประชาสังคม  
 

3. สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผานมาและแนวทางแกไขปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

  1. ขอระเบียบ ขอกฎหมายและภารกิจบางอยางไมเอ้ืออํานวย ขาดความชัดเจน มีการซ้ําซอน 

กันของอํานาจ หนาที่ในแตละหนวยงาน การประสานงานระหวางหนวยงานขาดประสิทธิภาพ 

  2. ขาดกลไกหรือเครื่องมือในระดับนโยบายและปฏิบัติ ในการบริหารแผนหรือนโยบายที่ กําหนด

ไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมชัดเจน 

  3. การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลไมเปนไปตามประมาณการรายรับของเทศบาล ไมเพียงพอ  

ตอคาใชจายในการดําเนินกิจกรรม สงผลใหการพัฒนาไมเปนไป ตามวัตถุประสงค และสภาพทางเศรษฐกิจใน

ระดับประเทศ สงผลใหเศรษฐกิจระดับทองถ่ินไมเปนไปตามวัตถุประสงค และเปาหมายที่กําหนด  
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สวนที่ 3 ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  1.  ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

   1.1  แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  

   การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของเทศบาลมีความสัมพันธกับแผนยุทธศาสตรชาติ    

๒๐ ป  โดยมุงเนนเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ 

ป ของประเทศไทยกําลังอยูระหวางการการเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติตอท่ีประชุมคณะกรรมกรรจัดทํา

ยุทธศาสตรชาติ ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรม

กรรจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ  โดยรางกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙) สรุปยอได  ดังนี ้
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๑. ความเปนมา 

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทา

ยุทธศาสตรชาติ มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทารางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป เพ่ือใชในการขับเคลื่อนการพัฒนา

ประเทศสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และใหเสนอรางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาให

ความเห็นชอบเพ่ือใชเปนกรอบในการดําเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ป ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการ

ปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ป ๒๕๖๐ เปนตนไป) คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ ๒ คณะ 

ไดแก (๑) คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูป เพื่อจัดทํารางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป 

และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทารางแผนปฏิบัติการตาม

แนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูปไดดําเนินการยกรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 

๒๐ ป ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกําหนด โดยไดมีการนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกรรมการจัดทํา

ยุทธศาสตรชาติที่มาจากหลายภาคสวน ไดแกภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได

พิจารณานําขอคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแหงชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเปนขอมูลในการยกราง

ยุทธศาสตรชาติดวย และไดนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ตอที่ประชุมคณะกรรมการจัดทํา

ยุทธศาสตรชาติ  ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการดาเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตรชาต ิ

ในการดําเนินการข้ันตอไป คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติจะนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติเพ่ือ

ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะไดมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน กอนที่จะนําเสนอตอสภานิติ

บัญญัติแหงชาติใหความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตรชาติมาใชเปนกรอบในการกําหนดทิศทางในการบริหารประเทศ

ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเปนชวงเวลาของการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๒ 

(ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หนวยงานตางๆ จะไดนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ซึ่งเปนแผนระยะ ๕ ป มาถายทอดลงสูแผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหวางที่กลไก

การจัดทํายุทธศาสตรชาติตามรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมอยูระหวางการดําเนินการ ซึ่งคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จ

ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๒. สาระสําคัญ 

     ๒.๑ สภาพแวดลอม 

ในชวงทศวรรษที่ผานมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเปนไปอยางรวดเร็วและใน

หลากหลายมิติทําใหภูมิทัศนของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ โดยกอใหเกิดโอกาสทั้งในดานเศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแตขณะเดียวกันทามกลางความเปลี่ยนแปลงในดาน

ตางๆ ก็มีปจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ตองบริหารจัดการดวยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการ

เปลี่ยนแปลงภูมิทัศนเศรษฐกิจของโลกไดสงผลใหโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสรางเศรษฐกิจ

ในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง” ตองปรับตัวและเปลี่ยนไปเปนระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการ

สงออก” การพัฒนาในภาคเกษตรลาชากวาฐานการผลิตอื่นๆ ท่ีอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมมากขึ้นตามลําดับ

โดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒนและความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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จึงมีปญหาความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดระหวางภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหวางสังคมในเมือง

และชนบทขยายวงกวางขึ้น และปญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุมเกษตรกรรายยอยและในภาคชนบทรวมทั้ง

โอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสาร องคความรู แหลงทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนที่อยูใน

พ้ืนที่หางไกลก็มีในวงแคบกวา ในขณะที่การใชเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับวายังอยูในกลุม

ประเทศที่ใชเทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งสวนใหญไมสามารถพัฒนาไดเองภายในประเทศ ตองนาเขามาจาก

ตางประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใชวัตถุดิบและแรงงานเขมขนในการเปนจุดแข็งในการแขงขันและขับเคลื่อน

การเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกดานหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยี

สมัยใหมรวมทั้งความเชื่อมโยงอยางใกลชิดของสังคมโลกไดทาใหเกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงดานอ่ืนๆ ที่ซับซอน

ขึ้นอาทิ การกอการราย โรคระบาด เครือขายยาเสพติดขามชาติ และการกอการราย อาชญากรรมขามชาติใน

รูปแบบตางๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงข้ึน ซึ่งลวนแลวเปนความเสี่ยงในการดา

รงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผนดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในชวงตนศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตนไดทาใหภูมิทัศนทางดานเศรษฐกิจและ

สังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุงสูเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทาง

เศรษฐกิจขยายเพ่ิมขึ้น แตชองวางทางสังคมก็ยิ่งกวางขึ้นรวมถึงชองวางทางดิจิทัล (digital divide) ถาหากไม

สามารถลดลงก็จะยิ่งทําใหความเหลื่อมล้ําทางรายไดและโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกตางมากขึ้น 

ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปขางหนาสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางมี

นัยสําคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ไดแก กระแสโลกาภิวัตนที่เขมขน

ขึ้นอยางตอเนื่องและมีความเสี่ยงและทาทายตอการปรับตัวมากข้ึนจากการเคลื่อนยายอยางเสรีและรวดเร็วของ

ผูคน เงินทุน ขอมูลขาวสารองคความรูและเทคโนโลย ีและสินคาและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุมเศรษฐกิจใน

ภูมิภาคนําไปสูความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนยรวมอํานาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนยายมาสูเอเชียภายใต

สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในชวงระยะ ๑๐ ปขางหนาจะยังคงไดรับผลกระทบจากปจจัยสําคัญหลาย

ประการท้ังปญหาตอเนื่องจากวิกฤติการณทางเศรษฐกิจโลกในชวงป ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณในกลุม

ประเทศยูโรโซนท่ีทาใหระดับหนี้สาธารณะในประเทศตางๆ เพิ่มสูงข้ึนและกลายเปนความเสี่ยงตอความยั่งยืน

ทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงตอเนื่องจากการดําเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญในสหรัฐฯ ยุโรป และ

ญี่ปุน ซึ่งเปนความเสี่ยงใหเกิดภาวะเงินเฟอไดเมื่อเศรษฐกิจฟนตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการ

เคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศเขาสูจุดอิ่มตัวมากขึ้น ขณะที่

การพัฒนาเทคโนโลยีใหมที่จะชวยใหประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพิ่มข้ึนขนานใหญและเปนวงกวาง เชนที่เคย

เกิดขึ้นในชวงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไมมีแนวโนมการกอตัวที่ชัดเจน แตก็มีแนวโนมของการพัฒนาเทคโนโลยีใน

รูปแบบใหมๆ ที่จะเปนโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหมๆ ซึ่งภายใตเงื่อนไขดังกลาว เศรษฐกิจโลก

ในชวง ๑๐ ปขางหนามีแนวโนมท่ีจะขยายตัวต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๕.๑ ในชวง ๕ ปกอนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ 

– ๒๕๕๐) สถานการณที่ตลาดโลกขยายตัวชา แตประเทศตางๆ ขยายกาลังการผลิตเพ่ือยกระดับศกัยภาพการผลิต 

การแขงขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ป 

ขางหนานี้ จะทาใหขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวชาลง เงื่อนไขดังกลาวเปนความเสี่ยงสาหรับอนาคตของ

เศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไมเรงปรับโครงสรางเพ่ือแกปญหาจุดออนและเสริมจุดแข็งใหสัมฤทธิ์ผล 
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ในดานความมั่นคงของโลกก็กาลังกาวเขาสูชวงเปลี่ยนผานที่สําคัญจากการปรับดุลอํานาจของ

สหรัฐฯ เพื่อพยายามคงบทบาทผูนาโลกและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียท่ีเพ่ิมมากขึ้นในเอเชีย

และยุโรปนั้น นาจะมีผลทําใหบรรยากาศดานความมั่นคงของโลกในชวงป ๒๕๖๐ – ป ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสาน

กันทั้งความรวมมือและความขัดแยง โดยขึ้นอยูกับปจจัยผลประโยชนแหงชาติท้ังในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเปน

องคประกอบสําคัญในการกําหนดนโยบายของประเทศและกลุมประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี

อยางรวดเร็วจะเปนเงื่อนไขสําคัญสําหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยี

สมัยใหมที่เปนอัจฉริยะจะกระทบการดํารงชีวิตของคนและทําใหเกิดธุรกิจรูปแบบใหม รวมทั้งเกิดการเชื่อมตอและ

การบรรจบกันของเทคโนโลยีกาวหนาอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ ซึ่งประเทศไทยจะตองลงทุนดานทรัพยากร

มนุษยและการวิจัยใหสามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหมได เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมก็จะเปนเกณฑมาตรฐานท่ีกดดันใหประเทศไทยตองปรับเปลี่ยนไปสูสังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนา

เทคโนโลยีสีเขียวมาใชก็จะมีสวนสําคัญ และชวยแกปญหาการลดลงของทรัพยากรตางๆ รวมทั้งน้ํามัน ซึ่งแมราคา

จะลดลงแตมีผลกระทบตอสภาพแวดลอม จึงตองผลักดันใหมุงสูการผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบตางๆ รวมทั้ง

พืชพลังงานที่อาจจะสงผลกระทบตอความมั่นคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีขอจํากัดและความเสี่ยงสําคัญจากการเขาสูสังคมสูงวัยของโลกและภาวะ

ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกรอน ทั้งนี้โครงสรางประชากรโลกที่เขาสูสังคมสูงวัย แมจะสงผลใหเกิด

โอกาสทางธุรกิจใหมๆ แตมีความเสี่ยงใหเกิดการแยงชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันตอการใชจาย

งบประมาณดานสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเปนความเสี่ยงดานการ คลังที่สําคัญ 

สําหรับ ภาวะโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนกอใหเกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมาก

ขึ้นนั้น กดดันใหตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การดํารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาใหมีความทั่วถึงมากขึ้น 

ประกอบกับจํานวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะสงผลใหความเปนเมืองเติบโตอยางตอเนื่อง ตามมาดวยการมีขอกําหนด

ของรูปแบบและกฎเกณฑที่เก่ียวเนื่องกับลักษณะการใชพ้ืนที่ และความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ภายใตเงื่อนไขการ

เปลี่ยนแปลงดังกลาว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใชระบอบ

ประชาธิปไตย และการปฏิบัติใหเปนไปตามสิทธมินุษยชนจะเขมขนมากขึ้น 

สําหรับสถานการณและสภาพแวดลอมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแตอดีตถึง

ปจจุบันทําใหประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลําดับ โดยถูกจัดอยูในกลุมประเทศระดับรายไดปานกลาง

มาตั้งแตป ๒๕๓๑ และไดขยับสูงข้ึนมาอยูในกลุมบนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางตั้งแตป ๒๕๕๓ และ

ลาสุดในป ๒๕๕๗ รายไดประชาชาติตอหัวเพ่ิมขึ้นเปน ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร สรอ. ตอปฐานการผลิตและบริการ

หลากหลายขึ้น ฐานการสงออกสินคาอุตสาหกรรมใหญขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแขงขันและ

มีสวนแบงในตลาดโลกสูงข้ึนและสรางรายไดเงนิตราตางประเทศในระดับสูง อาทิ กลุมยานยนต อิเล็กทรอนิกสและ

เครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมอาหาร สินคาเกษตร การทองเที่ยว และบริการดานสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญข้ึน

สงผลใหการจางงานเพ่ิมขึ้นเปน ๓๘.๑ ลานคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ลานคน อัตราการวางงานเฉลี่ยไมถึง

รอยละ ๑ ปญหาความยากจนจึงลดลงตามลําดับจากรอยละ ๒๐.๐ ในป ๒๕๕๐ เปนรอยละ ๑๐.๙ ในป ๒๕๕๖ 

คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการไดรับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสราง
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พ้ืนฐานตางๆ และการคุมครองทางสังคม  อื่นๆ รวมถึงการเขาถึงทรัพยากรตางๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดี

ขึ้นตามลําดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเปนสากลมากข้ึน ความรวมมือระหวางประเทศไทยกับ

นานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเปนกลไกและชองทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

และการเมืองของประเทศก็มีความกาวหนาไปมาก รวมทั้งกรอบความรวมมือที่ชวยทําใหประเทศไทยสามารถ

ยกระดับมาตรฐานตางๆ ไปสูระดับสากลก็มีความคืบหนามากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณในชวงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในป ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ไดสงผลให

ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสรางภูมิคุมกัน ใหดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดี

อันไดแก การดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบไดอยางเปนระบบดีข้ึน มีการกากับ

ดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่กําหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเปนแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมี

ความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงนิสารองระหวางประเทศอยูในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบ

ตางๆ ใหมีการดําเนินการอยางเปนระบบมากขึ้น มีการสรางความเปนธรรมใหกับกลุมตางๆ สามารถคุมครอง

ผูบริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบไดดีข้ึน ชวยสรางบรรยากาศของการแขงขันในตลาด และ

สนับสนุนใหการดําเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคลองตัวมากข้ึน 

 

แตประเทศไทยก็ยังมีจุดออนในเชิงโครงสรางหลายดานทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

จุดออนสําคัญของประเทศไทยไดแก โครงสรางประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลําดับ แตคุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ํา

และการออมไมเพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุมทักษะฝมือสูงและกลุมทักษะฝมือระดับลาง ผลิตภาพ

แรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ํา ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ํา ตองอาศัยการเพ่ิมปริมาณเปนแรงขับเคลื่อน

หลัก ขณะที่โครงสรางเศรษฐกิจมีสัดสวนภาคการคาระหวางประเทศตอขนาดของเศรษฐกิจสูงกวาเศรษฐกิจ

ภายในประเทศมาก จึงมีความออนไหวและผันผวนตามปจจัยภายนอกเปนสําคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมี

ผลิตภาพการผลิตต่ํา โดยที่การใชองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลคายังมีนอย การลงทุนเพื่อ

การวิจัยและพัฒนายังไมเพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแลวไมถูกนามาใชใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจและสังคม

ไดอยางคุมคา การพัฒนานวัตกรรมมีนอย สําหรับการดําเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณา

การจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การดําเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความตอเนื่องประสิทธิภาพต่ํา ขาดความโปรงใส 

และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปญหาคอรรัปชั่นมีเปนวงกวาง การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติ

กสรวมทั้งการบริหารจัดการนายังไมเปนระบบโครงขายที่สมบูรณและลาชา การบังคับใชกฎหมายยังขาด

ประสิทธิผล และกฎระเบียบตางๆ ลาสมัยไมทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม ไม

เคารพสิทธิผูอ่ืนและไมยึดผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ําและความแตกแยกในสังคมไทยยัง

เปนปญหาที่ทาทายมาก รวมทั้งปญหาในดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เผชิญกับภาวะขยะลนเมืองและ

สิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงในทุกดาน 

ทั้งนี้ ปจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่สําคัญ ไดแก 

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ ในระยะเวลา ๒๐ ปตอจากนี้ไป จะมีนัยยะที่

สําคัญยิ่งตอการพัฒนาประเทศ กําลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผูสูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วยอม

สงผลตอศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใชจายการลงทุนและการออม ตลอดจนคาใชจายดาน
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สุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับขอจากัดดาน

ทรัพยากร ทั้งดานแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะตอตนทุนการผลิตและสภาพแวดลอมความเปนอยูของ

ประชาชนนอกจากนั้นปญหาความเหลื่อมล้ําในมิติตางๆ ก็มีนัยยะตอการสรางความสามัคคี สมานฉันทในสังคม 

ขอจํากัดตอการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย ความจําเปนในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและโครงสราง

พ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพอยางทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาใหเกิดความเปนธรรมและลดความ

เหลื่อมล้ํา และที่สําคัญเงื่อนไขจาเปนที่ตองปรับตัวคือ การแกปญหาความออนแอของการบริหารราชการแผนดิน ที่

ทําใหจําเปนตองเรงปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือใหเกิดการบริหารราชการที่ด ี

โครงสรางที่เปนจุดออนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปรงใสดังกลาว จะ

สงผลใหประเทศไทยยิ่งตองเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากข้ึนภายใตสถานการณที่กระแสโลกาภิวัตนเขมขน

ขึ้น เปนโลกไรพรมแดนอยางแทจริง โดยที่การเคลื่อนยายของผูคน สินคาและบริการ เงนิทุน องคความรูเทคโนโลย ี

ขอมูลและขาวสารตางๆ เปนไปอยางเสรี สงผลใหการแขงขันในตลาดโลกรุนแรงข้ึนโดยที่ประเทศตางๆ เรงผลักดัน

การเพิ่มผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแขงขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและขอจากัดที่เกิดจากสภาพ

ภูมิอากาศผันผวนรุนแรงตอการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผูคนก็เพ่ิมขึ้น กฎเกณฑและกฎระเบียบของ

สังคมโลกจึงมีความเขมงวดมากข้ึนทั้งในเรื่องการปลดปลอยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงนิ เปน

ตนเงื่อนไขตางๆ ดังกลาวจะเปนแรงกดดันใหประเทศไทยตองปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอยางชาญฉลาด

มากขึ้น โดยท่ีการปรับตัวจะตองหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางเพ่ือแกจุดออนและควบคูไป

กับการสรางกลไกเชิงรุกใหจุดแข็งของประเทศเปนประโยชนสูงสุดแกประชาชนสวนใหญของประเทศ ซึ่งหากไม

สามารถแกปญหาและปฏิรูปใหสัมฤทธิ์ผลไดในระยะ ๔ - ๕ ปตอจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถใน

การแขงขัน รายไดเฉลี่ยของประชาชนจะไมสามารถยกระดับใหดีขึ้นได คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ํา และปญหา

ความเหลื่อมล้ําจะรุนแรงข้ึน รวมทั้งทรัพยากรจะรอยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม

สามารถยั่งยืนไปไดในระยะยาว 

ทั้งนี้ เงื่อนไขในปจจุบันและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะสงผลตออนาคตการ

พัฒนาประเทศไทยอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งลักษณะในเชิงโครงสรางท้ังทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ

ทั้งที่เปนจุดแข็งและเปนจุดออนที่จะตองเผชิญและผสมผสานกับปจจัยภายนอกและกอใหเกิดทั้งโอกาสและความ

เสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคกุคาม

เหลานี้ไดนั้น จําเปนจะตองมีการวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยางรอบดานขณะเดียวกันตอง

วิเคราะหศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพรอมของประเทศตอการเปลี่ยนแปลงเหลานั้น โดยท่ีประเทศ

ไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญเพ่ือใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

เหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมได และ

สามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติได ไมวาจะเปนการปรับ

โครงสรางเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การปรับเปลี่ยน

คานิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน และการเรียนรู ซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยความรวมมือจาก

ทุกภาคสวนในการดาเนินการรวมกันอยางเปนเอกภาพมีการจัดลําดับความสําคัญและแบงหนาที่รับผิดชอบอยาง

ชัดเจนของผูที่เก่ียวของกับประเด็นปญหานั้นๆ ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะตองกําหนดเปนยุทธศาสตรการพัฒนา
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ประเทศในระยะยาว เพ่ือกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคสวนตางๆ 

เพ่ือใหขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูเปาหมายที่กําหนดไว 

ดังนั้น จึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรที่เหมาะสมเพื่อแกไขจุดออนและเสริมจุดแข็งใหเอ้ือตอ

การพัฒนาประเทศ เพ่ือใหบรรลุซึ่งเปาหมายการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติในการที่จะใหประเทศ

ไทยมีความมั่นคงในทุกดาน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและม่ังคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปไดอยางยั่งยืน 

ทั้งนี้การวิเคราะหใหไดขอสรุปเก่ียวกับจุดแข็ง จุดออน โอกาสและขอจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะ

นําไปสูการกําหนดตําแหนงเชิงยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศที่ชัดเจนและไดรับการยอมรับรวมกันใน

สังคมไทยที่จะสงผลใหเกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปใน

ทิศทางที่สอดคลองกัน การดาเนินการมีบูรณาการและเปนเอกภาพภายใตการมองภาพอนาคตของประเทศที่เปน

ภาพเดียวกัน 

อยางไรก็ตามในชวงที่ผานมา ประเทศไทยมิไดมีการกําหนดวิสัยทัศนประเทศ เปาหมายและ

ยุทธศาสตรของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารจึงใหความสําคัญกับนโยบายพรรค

การเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาใหการดาเนินนโยบายขาดความตอเนื่อง ถือเปน

การสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเปนการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผนดิน

ของประเทศไทยใหมีเปาหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพ่ือเปนการกําหนดใหฝายบริหารมีความรับผิดชอบท่ี

จะตองขับเคลื่อนประเทศไปสูเปาหมายที่เปนที่ยอมรับรวมกันและเปนเอกภาพ ประเทศไทยจาเปนจะตองม ี

“ยุทธศาสตรชาติ” ซึ่งภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเทศไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญ 

เพ่ือใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว 

สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมา

สรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติได จะตองมีการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายของประเทศ และทิศทางในการ

ขับเคลื่อนประเทศใหสอดคลองกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความทาทายตางๆ ของบริบทโลก และบริบทการ

พัฒนาภายในประเทศ 

 

 

การกําหนดใหมี “ยุทธศาสตรชาติ” เพื่อเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พรอม

กับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผนดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหสามารถนา

ไปสูการปฏิบัติอยางจริงจังจะชวยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคสวนและนาพาประเทศไทยใหหลุด

พนหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ทั้งปญหาทางเศรษฐกิจ ปญหาความเหลื่อมล้ํา 

ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น และปญหาความขัดแยงในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการ

กับความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผานประเทศไทยไปพรอมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน

ใหมของโลกไดซึ่งจะทําใหประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสําคัญในเวทีโลก สามารถดํารงรักษาความเปนชาติที่มี

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยูดีมีสุขอยางถวนหนากัน

สาระสําคัญของยุทธศาสตรชาติซึ่งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติกาลังดําเนินการยกรางอยูในขณะนี้นั้นจะ

ประกอบดวยวิสัยทัศนและเปาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนตองการบรรลุรวมกันรวมทั้งนโยบายแหงชาติและ
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มาตรการเฉพาะ ซึ่งเปนแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองคกรและคนไทยทุกคนตองมุงดําเนินการไปพรอมกัน

อยางประสานสอดคลอง เพ่ือใหบรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนตองการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุก

สาขาของกําลังอํานาจแหงชาติ อันไดแก การเมืองภายในประเทศ การเมืองตางประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา 

การทหาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

๒.๒ วิสัยทัศน 

วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน

ดังกลาวจะตองสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแกการมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ      

การดํารงอยูอยางมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูอยางมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัย

คุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมีความมั่นคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและ

การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของ

ประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถใน

การรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศและการอยูรวมกัน

อยางสันติประสานสอดคลองกัน ดานความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี

ไมเปนภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ดอยกวา 
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๒.๓ ยุทธศาสตรชาติ 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศนและทาใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตที่พึงประสงคนั้น จําเปน

จะตองมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาค

สวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว  เพ่ือถายทอด

แนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และสรางความเขาใจถึงอนาคต

ของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความ

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน
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ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศ

พัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเปนธรรม ซึ่งยุทธศาสตรชาติท่ีจะใชเปน

กรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปตอจากนี้ไป จะประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก (๑) ยุทธศาสตรดาน

ความม่ันคง (๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตรดาน

การสรางการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ    (๖) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสําคัญ 

ของแตละยุทธศาสตร สรุปได ดังนี ้

๒.๓.๑ ยุทธศาสตรดานความม่ันคง มีเปาหมายทั้งในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและ

ชวยลดและปองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสรางความเชื่อมั่นในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มี

ตอประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัด

คอรรัปชั่น สรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหาร

จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล 

 (๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และ

รักษาดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม 

(๕) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกาลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบ

เรียบรอยภายในประเทศสรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา

ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน 

๒.๓.๒ ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เพ่ือใหประเทศไทยสามารถ

พัฒนาไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว ซึ่งจาเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพ่ิม

ความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสรางความ

มั่นคงและปลอดภัยดานอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา

ฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ทั้งนี้ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดาน อันไดแกโครงสราง

พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย และการบริหารจัดการทั้ง

ในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแกการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสราง

ความเชื่อมั่น การสงเสริมการคาและการลงทุนที่อยูบนการแขงขันที่เปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนการ
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พัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคาเพ่ือใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และเปนการยกระดับไปสู

สวนบนของหวงโซมูลคามากขึ้น 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีการใชดิจิทัลและการคาที่เขมขนเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและ

บริการ โดยมุงสูความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่

หลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเปนแหลงอาหารคุณภาพ สะอาด

และปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตให เขมแข็งและยั่ งยืนเพิ่ม ขีด

ความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทําการเกษตรยั่งยืนท่ีเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอมและรวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เขมแข็ง และการพัฒนาสินคาเกษตรที่มีศักยภาพและ

อาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา

อุตสาหกรรมปจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใชดิจิทัลและการคามา

เพ่ิมมูลคาและยกระดับหวงโซมูลคาในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย มีความเปนเลิศ

และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยการยกระดับบริการที่เปนฐานรายไดเดิม เชน การทองเที่ยว และพัฒนาใหประเทศ

ไทยเปนศนูยกลางการใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงนิและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆ เปนตน 

(๓) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับ

ผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ

สถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ

พัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีสวนรวม มีการจัดการสิ่งแวดลอม

เมือง และโครงสรางพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคลองกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานา

ประเทศ สงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความมั่นคงดานตางๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองคกรระหวาง

ประเทศ รวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปน

รากฐานท่ีแข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห

อยางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย มีครอบครัวที่มั่นคง 

กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และทั่วถึง 



 

แผนพฒันาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลตําบลทุงนอย อําเภอโพทะเล จังหวัดพจิิตร หนา 44 

 

(๓) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคานิยมท่ีพึงประสงค 

(๔) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี 

(๕) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัว

ในการบมเพาะจิตใจใหเขมแข็ง 

๒.๓.๔ ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม เพื่อเรง

กระจายโอกาสการพัฒนาและสรางความมั่นคงใหทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ําไปสูสังคมที่เสมอภาคและเปนธรรม 

กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาท ิ

(๑) การสรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 

(๓) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสงูวัย 

(๔) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของ

ชุมชน 

(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๒.๓.๕ ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพ่ือเรง

อนุรักษฟนฟูและสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงดานน้ํา รวมทั้งมีความสามารถใน

การปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุงสูการ

เปนสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 

(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุมน้ํา เนนการปรับระบบ

การบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 

(๓) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(๕) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(๖) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม 

๒.๓.๖ ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให

หนวยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย

บทบาทภารกิจไปสูทองถ่ินอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาท ิ

(๑) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดที่เหมาะสม 

(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

(๔) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 

(๖) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 

(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 
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๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 

ยุทธศาสตรชาติจะเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือใหสวนราชการและหนวยงาน

ตางๆ ใชเปนแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในดานตางๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ แผนเฉพาะดานตางๆ เชน ดานความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติ

การในระดับกระทรวงและในระดับพื้นที่ ใหมีความสอดคลองกันตามหวงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตรชาติจะใชเปน

กรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอยางมีเอกภาพใหบรรลุ

เปาหมาย โดยจะตองอาศัยการประสานความรวมมือจากหลายภาคสวน ภายใตระบบประชารัฐ คือ ความรวมมือ

ของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจะไดมีการกําหนด

เก่ียวกับบทบาทของยุทธศาสตรชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ เพ่ือท่ีสวนราชการและ

หนวยงานตางๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาไดอยางตอเนื่องและบูรณาการ 

๒.๕ ปจจัยความสําเร็จของยุทธศาสตรชาต ิ

๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตรชาติ กําหนดวิสัยทัศนระยะยาวที่ชัดเจน มีการกําหนด

เปาหมายและภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเปนท่ีเขาใจ รับรู และยอมรับเปนเจาของรวมกันสามารถ

ถายทอดเปาหมายของยุทธศาสตรชาต ิสูเปาหมายเฉพาะดานตางๆ ตามระยะเวลาเปนชวงๆ ของหนวยงานปฏิบัติ

ได และมีการกําหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติและแผนในระดับตางๆ เพ่ือใหสวนราชการนายุทธศาสตรชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมาย

ดานการจัดสรรงบประมาณ ใหสามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตรชาติ

อยางมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายท่ีจะกําหนดใหการดาเนินการตามยุทธศาสตรชาติมีความตอเนื่อง รวมทั้งมี

ระบบการติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสูการปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคลองตั้งแตระดับการจัดทายุทธศาสตร 

การนําไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกํากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลือ่น

ยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและหนวยงานปฏิบัติจะตองมีความเขาใจ สามารถกําหนดแผนงาน

โครงการใหสอดคลองกับเปาหมายที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ 

 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

การจัดทําแผนพัฒนาสี่ปของเทศบาลมีความสัมพันธและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ  แตทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ไดสิ้นสุดลงและ

การจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยูระหวางการดําเนินการและยังไมประกาศใช แต

ไดกําหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับที่ ๑๒  เอาไวแลว 

ดังนั้น  เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลตําบลบานเหลื่อม   

มีความสอดคลองกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ เทศบาล จึงไดนําทิศทางของ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติดังกลาวมาประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปใหเหมาะสมกับ

สภาวการณของเทศบาล  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีรายละเอียดดงันี ้ 
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๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 

ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะ

ยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ

ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ การ

เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของประเทศในปจจุบันที่ยังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถใน

การแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน ทําใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

จึงจําเปนตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สําคัญ ดังนี ้ 

(๑) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(๒) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม  

(๓) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  

(๔) การพัฒนาสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 

๒. สถานะของประเทศ 

๒.๑ ดานเศรษฐกิจ 

๒.๑.๑  ๓ ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ เริ่มแสดงใหเห็นถึงขอจากัดในการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ แมวาเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผานมา (ยกเวนชวงวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ ป ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะ

ขยายตัวไดดีเฉลี่ยประมาณรอยละ ๕ ตอป จนทาใหรายไดประชาชาติตอหัว (GNP Per Capita) ในป ๒๕๕๗ มา

อยูที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร สรอ. ตอคนตอป ซึ่งทาใหประเทศไทยไดขยับ

ฐานะข้ึนมาเปนประเทศรายไดปานกลางข้ันสูง (Upper Middle Income Country) แตในระยะ ๘ ปที่ผานมาการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงรอยละ ๓.๒ ชะลอจากรอยละ ๕.๗ 

ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ํากวาศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ํากวาระดับที่จะทําใหประเทศไทยหลุด

จากกับดักประเทศรายไดปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่สําคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของ

การลงทุนโดยรวมอยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจาก สัดสวนการลงทุนรวมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross 

Domestic Product : GDP) ลดลงจากรอยละ ๔๑.๓ ในชวงป ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เปนรอยละ ๒๕.๕ ในชวงป 

๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบวาอัตราการขยายตัวของการลงทุนของ

ไทยโดยเฉลี่ยในชวงป ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยูที่ประมาณรอยละ ๔.๙ ต่ํากวาสิงคโปรและมาเลเซียซึ่งมีระดับการ

พัฒนาที่สูงกวาไทย 

๒.๒.๒ การปรับโครงสรางการผลิตสูประเทศรายไดปานกลางขั้นสูง แตความสามารถในการ

แขงขันเริ่มลดลง โครงสรางการผลิตของไทยไดเปลี่ยนผานจากภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น 

(สัดสวนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในป ๒๕๕๓ ที่ระดับรอยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เปนรอยละ 

๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในป ๒๕๕๗ ตามลาดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมไดมีการสั่งสมองคความรูและเทคโนโลยี

อยางตอเนื่อง ทาใหมีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใตการบริหารจัดการของเงินทุนตางชาติมาเปน

อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงข้ึนภายใตเครือขายของบริษัทแม

ในตางชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดสวนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเปนประเทศรายไดปานกลางขั้นสูง 
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ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนยายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิต

สูงกวา ทําใหผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผานมายังเพิ่มในระดับที่นาพอใจแตการชะลอตัวของกําลังแรงงานและการ

เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของกําลังแรงงานเปนไปอยางลาชา ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิตรวม 

(Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงทาใหความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศในระยะหลังลดลง

ซึ่งสะทอนมาที่ปริมาณการสงออกรวมขยายตัวชาลงจากรอยละ ๙.๗ ตอปในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. 

๒๕๔๕-๒๕๔๙) เปนเฉลี่ยรอยละ ๑.๑ ในชวง ๓ ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยูในระดับต่ําทําใหขาดพลงัใน

การขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหหลุดพนจากการเปนประเทศรายไดปานกลาง ซึ่งตองอาศัยการผลิต

ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เปนของตนเองมากข้ึน แมวาการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในชวง

กอนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๐ จะอยูในระดับที่นาพอใจก็ตาม แตมีแนวโนมลดลงในระยะ ๘ ป ที่ผานมา และยังมี

ความลาชาเมื่อเทียบกับประเทศท่ีเริ่มพัฒนาประเทศในชวงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศ

เขาสูการเปนประเทศรายไดสูงในชวงกอนหนา ทั้งนี้การขยายตัวของ 

ผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากรอยละ ๓.๓๒ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ เปนรอยละ ๒.๐๕ ในชวงครึ่งแรก

ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทาใหประเทศไทยจาเปนตองใหความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การผลิตเพ่ิมการลงทุนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพิ่มแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของ

ปจจัยแรงงาน 

  ๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกรงดานเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเปนอุปสรรคตอการ

แกไขปญหาเชิงโครงสราง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหาร

จัดการเศรษฐกิจในอนาคต แมวาเศรษฐกิจไทยจะประสบปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในป 

๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แตการใหความสําคญักับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังทาใหเสถียรภาพของเศรษฐกิจ

ไทยอยูในเกณฑที่แข็งแกรง โดยเฉพาะเม่ือเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกลเคียงกันอยางไรก็ตาม 

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเปนจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออํานวยตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอยาง

ตอเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเปนขอจากัดตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะ

ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยรอยละ ๓๗.๙ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๐ เปนรอยละ ๔๒.๒ ในชวง ๓ ปแรกของ

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ใหเห็นวาแมจะอยูภายใตกรอบวินัยทางการคลังแตมีแนวโนมเพิ่มข้ึนจากผลของการ

ดําเนินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผานมาและจะเปนขอจากัดตอการใชมาตรการทางการคลังใน

การกระตุนเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะตอไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแขงขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไมมากนัก เนื่องจาก

ตางประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกวาไทย และประเทศไทยอยูในสถานการณการแขงขันที่อยูตรงกลางระหวาง

ประเทศที่มีความไดเปรียบดานตนทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความกาวหนาและความสามารถในการ

แขงขันทางนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ไดจัด

อันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยเปนอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในป พ.ศ. ๒๕๕๗ 

IMD (International Institute for Management Development) ไดจัดอันดับไวที ่๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นนํา 

ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเขาไปประกอบธุรกิจประจาป ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing 
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Business ๒๐๑๕  ซึ่งดําเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยไดรับการจัดใหอยูในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ 

ประเทศท่ัวโลก  

๒.๑.๖ สถานการณการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไดรับ

การยกระดับดีขึ้นจากการผนึกกําลังของหนวยงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยง

ใหเกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แตยังคงอยูในระดับต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมประเทศท่ีมีรายไดสูง โดยใน

ป ๒๕๕๗ อันดับความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรอยูที่ ๔๗ และดานเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ 

ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามลําดับในป ๒๕๕๑ และตลอดชวง

ระยะเวลา ๑๔ ปที่ผานมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) คาเฉลี่ยการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาตอ GDP ยังคงอยูในระดับ

รอยละ ๐.๑๗ ตอ GDP โดยในป ๒๕๕๖ (ขอมูลลาสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมข้ึนเปน

รอยละ ๐.๔๘ ตอ GDP โดยเปนการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณรอยละ ๕๓ และจากภาคเอกชน

ประมาณรอยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแลว เชน เกาหลีใต ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีคาใชจายเพ่ือ

การวิจัยและพัฒนาอยูที่รอยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ตอ GDP ในป ๒๕๕๕ ตามลําดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจานวนไมเพียงพอตอการสงเสริม

การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับกาวหนา โดยในป ๒๕๕๖ บุคลากรดานการวิจัย

และพัฒนามีจานวน ๑๑ คนตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแลว สวนใหญจะอยู

ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

๒.๑.๗ สถานการณดานโครงสรางพื้นฐานยังคงมีปญหาในหลายๆ ดาน ประกอบดวยรูปแบบ

การขนสงยังไมสามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเปนทางนาและทางรางไดตามเปาหมายและยังขาดการพัฒนา

คุณภาพการใหบริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การใหบริการนาประปายังกระจุกในเขต

นครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหลงนาดิบไมเพียงพอ การใหบริการ ICT ยังไมท่ัวถึงกระจุกตัวอยูใน

เมือง และมีราคาคอนขางสูง ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศมีแนวโนมลดลงเล็กนอยและยังคงเผชิญกับ

ความเสี่ยงดานความมั่นคงท้ังในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ

การพัฒนานวัตกรรมดานพลังงานและ ICT อยูในระดับต่ําและมีขอจํากัด ยังไมสามารถพัฒนาตอยอดในเชิงพาณิชย

ไดอยางเปนรูปธรรมนอกจากนี้ ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมท้ังกฎหมายที่เก่ียวของกับการบริหาร

จัดการดานโครงสรางพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุมครองทรัพยสินทางปญญา การทําธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกส การรักษาความปลอดภัย และขอจํากัดตอการทําธุรกิจใหมและการประกอบกิจการในตางประเทศ 

ตลอดจนบุคลากรดานโลจิสติกสยังขาดความรูและทักษะเฉพาะดานที่ตรงตอความตองการของอุตสาหกรรม เชน 

ความรูดานภาษา ความรูดานเทคโนโลย ีและความรูในการดําเนินธุรกิจตางประเทศ เปนตน 

๒.๒ ดานสังคม 

๒.๒.๑ โครงสรางประชากรเปลี่ยนแปลงเขาสูการเปนสังคมสูงวัย แตยังคงมีปญหาท้ังในเชิง

ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกชวงวัย เนื่องจากปจจัยหลักๆ ไดแก 

(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอยางรวดเร็ว มีพัฒนาการไมสมวัยและ

การตั้งครรภในกลุมวัยรุนท่ีมีแนวโนมเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุรวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในชวงป ๒๕๐๗-๒๕๐๘ 

เปน ๑.๖๒ คน ในชวงป ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดวาในป ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  
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(๒) กาลังแรงงานมีแนวโนมลดลง และแรงงานกวารอยละ ๓๐ เปนประชากรกลุม      

เจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นชา ซึ่งจะเปนขอจากัดตอการพัฒนาในระยะตอไป 

กําลังแรงงานของไทยมีจานวน ๓๘.๙ ลานคนในชวงป ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงรอยละ ๐.๑ ในป ๒๕๕๖ และ

รอยละ ๐.๒ ในป ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นรอยละ ๒.๒ ตอปในชวง ๑๐ ปที่ผานมา (ป ๒๕๔๘–

๒๕๕๗) แตยังต่ํากวาประเทศเพ่ือนบาน เชน มาเลเซีย ๑ เทาตัว และสิงคโปร ๕ เทาตัว และกําลังแรงงานกวารอย

ละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมตนและต่ํากวา นอกจากนี้ กําลังแรงงานกลุมเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจํานวนรอยละ 

๒๗ ของประชากรในป ๒๕๕๓ มีลักษณะความเปนปจเจกสูง ไมใหความสําคัญกับการมีครอบครัว สงผลตอรูปแบบ

การประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุรวมของประเทศในอนาคต 

(๓) กลุมผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น สะทอนถึงภาระคาใชจาย

ดานสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผูสูงอายุจานวนมากยังมีรายไดไมเพียงพอในการยังชีพ ผูสูงอายุมีแนวโนม

เพ่ิมขึ้นจาก ๑๐.๓ ลานคน (รอยละ ๑๖.๒) ในป ๒๕๕๘ เปน ๒๐.๕ ลานคน (รอยละ ๓๒.๑) ในป ๒๕๘๓ การ

เพ่ิมขึ้นของผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะสงผลตอภาระคาใชจายในการดูแลที่เพ่ิมสูงข้ึน แมผูสูงอายุมีสวนรวมใน

กําลังแรงงานเพ่ิมขึ้น แตมีรายไดไมเพียงพอกับคาใชจาย เนื่องจากมีการออมนอย และแหลงรายไดหลักรอยละ 

๗๘.๕ ของรายไดทั้งหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร  

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมี

หลากหลายรูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุที่ลดลงสงผลใหขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในป 

๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในป ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุน และครัวเรือนแหวงกลางมีการขยายตัวมาก

ที่สุดในชวงป ๒๕๔๓-๒๕๕๖ สงผลใหความสัมพันธทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทําใหครอบครัวเสี่ยงตอ

การลมสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปญหาเชิงคุณภาพทั้งดานสุขภาพ การเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม โดย

คนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงข้ึน อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ป ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ป เพศหญิง ๗๘.๒ ป 

แตเสียชีวิตกอนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไมติดตอและอุบัติเหตุ อยางไรก็ตาม คนไทยไดรับ

โอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ป เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 

โดยชวงป ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ป ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยูในระดับต่ํา สะทอนไดจากคะแนน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในป ๒๕๕๖ มีคาเฉลี่ยต่ํากวารอยละ ๕๐ นอกจากนี้ คน

ไทยสวนใหญมีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสํารวจตางๆ พบวาปญหาสําคัญท่ีสุด คือ 

ความซื่อสัตยสุจริต และการทุจริตคอรรัปชัน โดยเห็นวาตองสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเรงดวน 

๒.๒.๔ สถานการณความยากจนมีแนวโนมลดลง แตยังคงมีความเหลื่อมล้ําของการกระจาย

รายได สัดสวนคนจนลดลงอยางตอเนื่องจากรอยละ ๔๒ ในป ๒๕๔๓ เหลือรอยละ ๑๐.๙ ในป ๒๕๕๖ แตความ

ยากจนยังกระจุกตัวหนาแนนในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมลาดานรายไดมีแนวโนมดี

ขึ้นเล็กนอย คาสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ดานรายไดลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในป ๒๕๕๔ เหลือ 

๐.๔๖๕ ในป ๒๕๕๖ อยางไรก็ตามความแตกตางของรายไดระหวางกลุมคนรวยที่สุดกับกลุมคนจนที่สุดแตกตางกัน

ถึง ๓๔.๙ เทา ในป ๒๕๕๖ โดยกลุมคนรวยที่สุดรอยละ ๑๐ ถือครองรายไดสูงถึงรอยละ ๓๖.๘ ของรายไดทั้งหมด 

ขณะที่กลุมคนจนที่สุดรอยละ ๑๐ ถือครองรายไดเพียงรอยละ ๑.๑ สาเหตุพื้นฐานที่สําคัญจากโครงสรางเศรษฐกิจ
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ที่ไมสมดุล สงผลใหการกระจายประโยชนของการพัฒนาไปยังกลุมคนตางๆ ในสังคมไมท่ัวถึง* ประชากรที่เกิดชวง

ป ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ําระหวางกลุมคนยังคงเปนปญหาสําคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 

(๑) ความเหลื่อมล้ําดานสินทรัพยทั้งดานการเงินและการถือครองท่ีดินยังคงกระจุกตัว

อยูในกลุมคนเพียงสวนนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุมผูถือครองที่ดินรอยละ ๒๐ มีการถือ

ครองที่ดินมากที่สุด มีสัดสวนการถือครองที่ดินสูงกวากลุมผูถือครองที่ดินรอยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินนอยที่สุด 

๓๒๕.๗ เทา เนื่องจากปญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่ีดินวางเปลาของ

ภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเขาไมถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเขาถึงการศึกษา

ในระดับปริญญาตรียังมีความแตกตางกันตามฐานะของกลุมประชากร ระหวางเขตเมือง-ชนบทและระหวาง

ภูมิภาค มีปจจัยหลักมาจากปญหาเรื่องคาครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุมประชากรรอยละ ๑๐ ที่มี

ฐานะความเปนอยูดีที่สุด มีโอกาสเขาถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกวากลุมประชากรรอยละ ๑๐ ที่มีฐานะ

ความเปนอยูดอยที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เทา นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกวานักศึกษาในเขตชนบทประมาณ 

๒.๒ เทา 

(๓) คุณภาพการใหบริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ํากันระหวางภูมิภาค 

โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทยและสาธารณสุข อาทิ จากการสํารวจทรัพยากรสาธารณสุขในป 

๒๕๕๖ พบวา อัตราสวนแพทยตอประชากรระหวางกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตางกันถึง ๓.๖ เทา 

(๔) ความเหลื่อมล้ําการเขาถึงการคุมครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเขาถึง

การคุมครองมากขึ้น จากการเขาถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ท่ีเพิ่มข้ึนจาก ๑.๒๙ ลานคน ในป ๒๕๕๕      

เปน ๒.๔๗๑ ลานคน ในป ๒๕๕๗ ทําใหแรงงานในระบบมีสัดสวนเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ ๔๒.๔ ในป ๒๕๕๗ อยางไร   

ก็ตาม แรงงานในระบบไดรับคาจางเฉลี่ยสูงกวาแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เทา ในป ๒๕๕๖ 

(๕) ความเหล่ือมล้ําดานกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไมเขาใจกฎหมาย    

เขาไมถึงกระบวนการยุติธรรม และหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทํางาน นอกจากนี ้ 

ผูมีรายไดนอยมักไมไดรับความเปนธรรม ไมสามารถตอสูคดีจากการที่ไมสามารถรับภาระคาใชจายในกระบวนการ

ยุติธรรมและตองใชระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกวารอยละ ๙๙.๙ ไดรับความ

คุมครองทางดานสุขภาพ โดยอยูภายใตระบบประกันสุขภาพถวนหนารอยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมรอยละ  

๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ/รัฐวิสาหกิจรอยละ ๗.๑ ขณะที่  กลุมผูดอยโอกาส              

มีหลักประกันทางรายไดม่ันคงข้ึนและมีความครอบคลุมมากข้ึน โดยในป ๒๕๕๘ ผูสูงอายุไดรับการสงเคราะหเบ้ีย  

ยังชีพเพ่ิมข้ึนเปนแบบขั้นบันไดตามชวงอายุ ๘.๓ ลานคน จากผูสูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ลานคน สวนผูพิการไดรับ

เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเปน ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผูพิการรอยละ ๘๙.๕ และรัฐใหเงินอุดหนุนแกเด็กดอยโอกาสที่อยูใน

ครอบครัวยากจนใหไดรับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใตโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอยางไรก็ตาม 

สวัสดิการดานที่อยูอาศัยยังไมครอบคุลมกลุมผูมีรายไดนอยและผูยากไร แมวารัฐจัดสวัสดิการดานที่อยูอาศัยภายใต

โครงการตางๆ แตปจจุบันกลุมผูมีรายไดนอยและรายไดปานกลางยังไมมีกรรมสิทธิ์ในที่อยูอาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ 
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ครัวเรือน อยางไรก็ตาม รัฐเริ่มใหความสําคัญกับการพัฒนาที่อยูอาศัยแกผูสูงอายุโดยเฉพาะผูที่มีรายไดนอยและ    

ผูยากไร 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโนมเปนสังคมพหุ

วัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การใหคุณคากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก

ตัว ไมรูจักเสียสละไมเอ้ือเฟอเผื่อแผ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโนมการเปนสังคมพหุวัฒนธรรม 

โดยเฉพาะการเขามาของแรงงานตางชาติที่กอใหเกิดการนาเอาวัฒนธรรมตนทางผสมผสานกับวัฒนธรรมทองถ่ิน 

๒.๒.๘ ความเขมแข็งของชุมชนมีแนวโนมที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแกปญหาและสนองตอบ

ความตองการของชุมชนดวยตนเองไดดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดทาแผนชุมชนท่ีครอบคลุมทุกพื้นท่ี และบูรณา

การ    เปนแผนตําบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แผนพัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนา

จังหวัดเพ่ือใหไดรับการสนับสนุนทั้งในดานองคความรูและงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มี

การรวมกลุมทํากิจกรรมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและเชื่อมโยงเปนเครือขายเพ่ิมข้ึนจาก ๑๔๒,๖๓๒ 

แหง   ในป ๒๕๕๕ เปน ๑๕๒,๓๗๗ แหง ในป ๒๕๕๖ สวนใหญเปนกลุมธุรกิจชุมชนและอาชีพ รอยละ ๓๒.๕๑        

ขององคกรทั้งหมด และองคกรการเงนิ รอยละ ๒๖.๗๗  

๒.๒.๙ ความไมยอมรับในความคิดเห็นที่แตกตางกันสงผลใหเกิดความขัดแยงในสังคม ในชวง

ระยะเวลากวา ๑๐ ปที่ผานมา ความขัดแยงในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุมตางๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น 

นําไปสูความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน และสงผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนท้ังทางตรงและทางออม 

๒.๓ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติสวนใหญถูกนาไปใชในการพัฒนาจานวนมาก กอใหเกิดความ

เสื่อมโทรมอยางตอเนื่องและเกิดปญหาความขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 

(๑) พื้นที่ปาไมลดลง เนื่องจากจํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ทําใหความตองการใช

ที่ดินเพ่ือการผลิตทางการเกษตร การอยูอาศัย และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปดวย พื้นที่ปาไม

จึงถูกบุกรุกทําลายมากข้ึน โดยพ้ืนที่ปาไมลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ลานไร หรือรอยละ ๕๓.๓๓ ของพื้นที่ทั้งหมดของ

ประเทศในป ๒๕๐๔ เปน ๑๐๒ ลานไร หรือคิดเปนรอยละ ๓๑.๖ ในป ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเส่ือมโทรม ทําใหความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากร

ดินและที่ดินมีปญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใชประโยชนที่ไมถูกตองตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อม

คุณภาพ การชะลางพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปญหาพื้นที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีขอจํากัดในการนําไปใช

ประโยชน การใชทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไมมีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

การบริหารจัดการท่ีดินมีปญหาความไมเปนธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทาง

ชีวภาพกําลังตกอยูภายใตภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศปาไมอยางตอเนื่องเปน

เวลานาน 

(๓) ปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝงถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช

ประโยชน อ่ืนๆ จํานวนมาก เชน การเพาะเลี้ยงชายฝง โดยเฉพาะการทํานากุง การขยายตัวของเมืองและ

อุตสาหกรรม ทําใหพ้ืนที่ปาชายเลนลดลงจากป ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ปาชายเลนกวา ๒.๓ ลานไร เหลือเพียง ๑.๕ ลาน

ไร ในป ๒๕๕๒    คิดเปนการลดลงรอยละ ๓๔.๘ ทําใหรัฐเริ่มมีนโยบายปกปองปาชายเลนอยางจริงจัง โดยไม
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อนุญาตการตอสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแตป ๒๕๓๔ และหามการใชประโยชนอ่ืนๆ อยางไรก็ตาม ในระหวางป 

๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบวา ปาชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในป ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ลานตัน 

ลดลงจากป ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ลานตัน ในขณะที่พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงของประเทศไทยยังคงขยาย

ตัวอยางตอเนื่องจากปริมาณความตองการสัตวน้ําที่เพ่ิมมากขึ้น 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไมเพียงพอกับความตองการ แตประสิทธิภาพการใช

พลังงานดีขึ้น ความตองการใชพลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด ๓๐ ปที่ผานมาแตการผลิตพลังงานเชิงพาณิชย

เพ่ือการบริโภคภายในประเทศไมเพียงพอกับความตองการ ทาใหตองนําเขาจากตางประเทศเพ่ิมข้ึนโดยในป 

๒๕๕๕ ตองนําเขาเพ่ิมข้ึนรอยละ ๖ อยูที่ระดับ ๑.๐๘ ลานบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน คิดเปนรอยละ ๕๔ 

ของความตองการใชในป ๒๕๕๕ และคิดเปนรอยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ํามันดิบมีการนําเขาสูงที่สุดคิดเปนรอย

ละ ๗๖ ของการนําเขาพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตนในป ๒๕๕๕ เพ่ิมข้ึนรอยละ ๖.๘ อยู

ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน ทั้งนี ้ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศไทยมีแนวโนม

ดีข้ึน โดยมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของการใชพลังงานต่ํากวาอัตราขยายตัวของ GDP โดยในป ๒๕๕๕ การเพิ่มข้ึนของ 

GDP รอยละ ๑ ขณะที่มีการใชพลังงานเพ่ิมข้ึนเพียงรอยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ํายังมีสวนที่ไมสามารถจัดสรรไดตามความตองการ ประเทศไทย

ประกอบดวย ๒๕ ลุมน้ําหลัก น้ําทําตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ลานลูกบาศกเมตร ขณะที่การพัฒนา

แหลงเก็บกักน้ําในประเทศมีความจุคิดเปนรอยละ ๒๘ ของปริมาณน้ําทําธรรมชาติ มีแองน้ําบาดาลทั้งหมด ๒๗ 

แองน้ําบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ําบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ลานลานลูกบาศกเมตร มีศักยภาพ           

ที่จะพัฒนาขึ้นมาใชได โดยไมกระทบตอปริมาณน้ําบาดาลที่มีอยูไดรวมปละ ๖๘,๒๐๐ ลานลูกบาศกเมตรอยางไรก็

ตาม การพัฒนานาบาดาลข้ึนมาใช มีขอจํากัดในเรื่องขงความคุมทุนเนื่องจากมีคาใชจายในการสูบน้ํา และการ

ดําเนินการสํารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความตองการใชน้ําในประเทศ ในป ๒๕๕๗ มีจํานวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ 

ลานลูกบาศกเมตร โดยที่ศักยภาพของการเขาถึงแหลงน้ําของภาคสวนตางๆ มีจํานวน ๑๐๒,๑๔๐ ลานลูกบาศก

เมตร และยังไมสามารถจัดสรรน้ําตามความตองการไดอีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ลานลูกบาศกเมตร 

๒.๓.๒ ปญหาสิ่งแวดลอมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 

(๑) ปญหาขยะมูลฝอยยังไมไดรับการแกไขอยางมีประสิทธิภาพ แนวโนมอัตราการเกิด

ขยะมูลฝอยเฉลี่ยตอคนตอวันเพ่ิมสูงข้ึนจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในป ๒๕๕๓ เปน ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในป 

๒๕๕๗ สถานที่กําจัดขยะแบบถูกตองตามหลักวิชาการมีเพียงรอยละ ๑๙ และมีการนํามูลฝอยกลับไปใชประโยชน

เพียงรอยละ ๑๘ ทําใหมีปริมาณขยะสะสมตกคางเพ่ิมสูงข้ึนถึง  ๑๙.๙ ลานตัน ในป ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในป 

๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ลานตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกสมีแนวโนมเพิ่มขึ้นรอยละ ๑๐ ตอป เนื่องจาก

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว สงผลใหในอนาคตอาจตองประสบปญหาการกําจัด

ซากของเสียเหลานี้ หากภาครัฐไมมีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอยางครบวงจร ขณะที่การ

จัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการไดประมาณรอยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการนา

ของเสียอันตรายกลับมาใชประโยชนใหมมากขึ้น แตยังพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพ้ืนที่อยาง

ตอเนื่อง เนื่องจากตนทุนในการกําจัดสูง 
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(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแหง แตมีแนวโนมดีขึ้น ในป ๒๕๕๗ พบ

สารมลพิษทางอากาศเกินคามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เปนปญหาสําคัญไดแกฝุนละออง กาซ

โอโซน และสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนท่ีมาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบ

ปญหาสารอินทรียระเหยงาย ในขณะที่พื้นที่อ่ืน เชน กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม ขอนแกน พบสารเบนซินเกินคา

มาตรฐาน แตสวนใหญมีปริมาณลดลงจากปที่ผานมา ซึ่งไดรับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานนามันเชื้อเพลิงเม่ือตน

ป ๒๕๕๗ ท้ังนี้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การที่ปญหาฝุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง สวนหนึ่งเปนผลการ

ปรับปรุงมาตรฐานนามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เปน EURO ๔ ตั้งแตป ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนสง

สาธารณะและทางจักรยาน การเขมงวดกับการตรวจจับรถควันดํา อยางไรก็ตาม ปญหามลพิษทางอากาศในพ้ืน

ที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนตจํานวนมากสําหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน พบวา

สถานการณดีข้ึนเปนลาดับ โดยความรวมมือและการทํางานระหวางภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) 

และประชาชนดีข้ึน 

(๓) คุณภาพน้ําที่อยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลง สถานการณคุณภาพน้ําในชวง ๑๐ ปที่

ผานมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโนมเสื่อมโทรมลง โดยแหลงน้ําที่อยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลงสวนแหลงน้ําที่

อยูในเกณฑพอใชและเสื่อมโทรมมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน สาเหตุสําคัญมาจากการชะหนาดินที่มีปุยตกคางจากการเกษตร

และการปศุสัตว และการระบายน้ําเสียจากชุมชน ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน มีจํานวนไมเพียงพอตอการ

บําบัดน้ําเสียที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปจจุบัน มีปริมาณน้ําเสียจากชุมชน 

๑๐.๓ ลานลูกบาศกเมตรตอวัน ขณะที่ระบบบาบัดนาเสียรองรับนาเสียท่ีเกิดขึ้นไดเพียงรอยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปลอยกาซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แตอัตราการเติบโตลดลงปริมาณการ

ปลอยกาซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง ตามปริมาณความตองการใชพลังงาน       

ที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแหงชาติฉบับที่ ๒ การจัดทาบัญชีกาซเรือน

กระจกของประเทศไทย ระบุวาประเทศไทยมีการปลอยกาซเรือนกระจก ในป ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ลานตัน

คารบอนไดออกไซดเทียบเทา และเพ่ิมเปน ๒๖๕.๙ ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ในป ๒๕๔๗ โดยปริมาณ

การปลอยกาซเรือนกระจกมีแนวโนมเพิ่มข้ึนรอยละ ๓.๓ ตอป อยางไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในชวง ๕ ป     

ที่ผานมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดกาซเรือนกระจกตางๆ ที่มีการดําเนินงานเพ่ิมมากขึ้นในประเทศ 

ประกอบกับการกักเก็บกาซเรือนกระจกในภาคปาไมและการใชประโยชนที่ดินมีแนวโนมเพิ่มมากข้ึนรอยละ ๑.๑     

จึงสงผลใหภาคดังกลาวเปนภาคที่มีความสําคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและชวยลดปริมาณการปลอยกาซเรือน

กระจกโดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยางย่ิงอุทกภัยเกิดขึ้นบอยครั้งและมีความรุนแรงมาก

ขึ้น สงผลกระทบตอภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ท้ังอุทกภัย ภัยแลง วาตภัย และดินถลม สราง

ความเสียหายนับเปนมูลคากวาหมื่นลานบาท อันเปนผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งอุทกภัยมีแนวโนมและความถี่มากข้ึน ซึ่งจะสงผลกระทบตอภาคการผลิตและวิถี

การดํารงชีวิตของคนไทยเปนประจําทุกปในมิติของจานวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบวาภัยแลงเปนภัยธรรมชาติที่

สงผลกระทบตอประชากรเปนจํานวนมากกวาภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ําทวมเปนภัยธรรมชาติที่สงผลใหประเทศ

ไทยถูกจัดอยูในลําดับประเทศที่มีความเสี่ยงตนๆ ของโลก 
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๒.๔ ดานการบริหารจัดการและการปรับปรงุประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 

๒.๔.๑ ดานธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะตองใหความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยางเรงดวนจากการ

ประเมินผานดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย ชี้วา สังคมไทยในภาพรวมมีความอยูเย็นเปนสุขรวมกัน

อยูในระดับปานกลางในป ๒๕๕๖ แตองคประกอบดานสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยูในระดับที่ตองเรง

แกไข สถานการณดังกลาว ถือเปนความจาเปนของประเทศไทยที่จะตองใหความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยาง

เรงดวน เนื่องจากสถานการณวิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตาม

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอยางนอย 

๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปรงใส (๔) หลักความมีสวนรวม (๕) หลักความ

รับผิดชอบ (๖) หลักความคุมคา ขณะนี้ ไดมีการสะสมตัวและลุกลามสูทุกภาคสวน ไดแก ภาคการเมืองทั้ง

ระดับชาติและระดับทองถิ่นท่ีมีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพื่อใหไดรับการเลือกตั้ง มีผลประโยชนสวนตน

ทับซอนกับผลประโยชนรัฐหนวยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไมเปนธรรมาภิบาล มีการใชอํานาจหนาท่ีโดย

มิชอบ หาผลประโยชนใหตนเองและพวกพอง ภาคธุรกิจบางสวนมีการรวมมือกับนักการเมืองและขาราชการ 

กระทําการทุจริตเพื่อใหไดงานจากภาครัฐ ปดงานอยางรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความ

รับผิดชอบตอผูบริโภค ภาคประชาชนมีแนวโนมยอมรับการทุจริตตางๆ ที่ตนเองไดรับประโยชนมากขึ้น สถาบันทาง

ศาสนาบางสวนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปญหาการบริหารจัดการทรัพยสินของสวนรวม ขาด

ความโปรงใส ปลอยใหคนบางกลุมใชศาสนาเปนเครื่องมือแสวงหาประโยชน สื่อมวลชนหลายสํานักวางตัวไมเปน

กลาง ไมแสดงบทบาทในการตอตานการทุจริตหรือปกปดขอเท็จจริง รับผลประโยชนจากกลุมนายทุนและนักธุรกิจ

การเมืองจนไมสามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแตป ๒๕๔๔ โดยสมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ไดสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางตอเนื่อง พบวา บริษัทจดทะเบียนท่ีมีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ย

อยูที่ ๗๒% ในป ๒๕๕๗ ถือวาอยูในระดับดีเมื่อเทียบกับป ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ย

ลดลงเมื่อเทียบกับป ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ ๗๗% แสดงใหเห็นวา บริษัทจดทะเบียนไทย ใหความสําคัญใน

การพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อโอกาสในการเติบโตอยางยั่งยืนและสรางความเชื่อมั่นแกผูลงทุนทั้งใน

ประเทศและตางประเทศสูการยอมรับในระดับสากล 

๒.๔.๒ ดานการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ 

(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดจัดระเบียบการบริหารราชการแผนดินแบงออกเปน ๓ สวนไดแก บริหาร

ราชการสวนกลาง บริหารราชการสวนภูมิภาค และบริหารราชการสวนทองถิ่นที่ใชหลักการกระจายอํานาจที่

สวนกลางไดมอบอํานาจระดับหนึ่งใหประชาชนในทองถ่ินไปดําเนินการปกครองตนเองอยางอิสระโดยที่ไมขัดตอ

กฎหมายของประเทศ ทั้งสามสวนนี้อยูในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบ

บริหารราชการแผนดิน รวมไปถึงการกําหนดนโยบายเพ่ือใหขาราชการนําไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่

เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนในโครงสรางของหนวยราชการเกิดข้ึนจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
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ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการกําหนดสวนราชการไวเปน ๒๐ กระทรวง และสวนราชการไมสังกัดสํานัก

นายกรัฐมนตร ีกระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอํานาจเกิดผลสําเร็จหลายดานแตยังมีปญหาที่ตองแกไข การกระจาย

อํานาจใหแก อปท. ในระยะที่ผานมาไดดําเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ 

และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และแผนปฏิบัติการกําหนดขัน้ตอน

การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการใชงบประมาณเปน

ตัวกระตุนใหเกิดการถายโอนภารกิจ หนาที่และเพิ่มรายไดในการดําเนินงานของ อปท. โดยในปงบประมาณ      

พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดสวนของรายไดของทองถิ่นตอรายไดรัฐบาลคิดเปนรอยละ ๑๓.๓๑ เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ ๒๕.๑๗    

ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ และรอยละ ๒๘.๒๑ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถายโอนภารกิจไปแลวตาม

แผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท. ฉบับที่ ๑ จํานวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะตอง

ถายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับท่ี ๒ จํานวน ๗๕ งาน/กิจกรรม จาก ๑๑๔ 

งาน/กิจกรรม และถายโอนบุคลากรจากสวนกลางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน ๙.๘๕๐ คน แบงเปน

ขาราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ขาราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจําอยูที่สถานี

อนามัย จํานวน ๗๙ คน และลูกจางประจํา ๓,๐๙๘ คน อยางไรก็ตามยังมีปญหาที่ตองการการแกไข เชน การทับ

ซอนของอํานาจหนาที่และเขตพ้ืนที่ระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดและเทศบาลหรืองคการบริหารสวนตําบล 

ทาใหการจัดบริการสาธารณะใหกับประชาชนยังขาดความสมดุล ปญหาการซื้อเสียง ทําใหการเลือกตั้งระดับ

ทองถิ่นขาดความชอบธรรม และปญหาการขาดแคลนรายไดของ อปท. ซึ่งรายไดที่ทองถ่ินจัดเก็บเองในภาพรวมมี

สัดสวนเพียงรอยละ ๙.๙๐ ของรายไดรัฐบาลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพิ่มเปนรอยละ ๑๐.๖๕            

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทองถ่ินจําเปนตองพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเปนรอยละ ๓๘.๕๒ และรอยละ 

๓๙.๔๖ ตามลําดับ สงผลให อปท. ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแนน เชน การเปนแหลงที่ตั้งของ

อุตสาหกรรม การคา การบริการ การเปนพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก   

การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพ่ิมขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานตางดาวไดอยางมี

ขอบเขตจากัด 

๒.๔.๓ ดานการทุจริตคอรรัปชั่น 

ไทยกําลังประสบปญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนเปนอยางมาก 

พัฒนาการของการทุจริตคอรรัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจาง         

รับสินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได เนื่องจากมีความซับซอนไมมากเทากับการทุจริต

คอรรัปชั่นในปจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอรรัปชั่นขนาดใหญที่สูงเปนแสนลานบาท         

อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนซึ่งเปนรูปแบบใหมที่เกิดมากข้ึนในชวงที่รัฐเขามามี

บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชนจากธุรกิจในโลกสมัยใหม มีความซับซอนเพิ่มข้ึนและในปจจุบัน

ประเทศไทยประสบปญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนเปนอยางมาก ไมวาจะเปนองคกรภาครัฐ

หรือภาคเอกชน และมาตรการตางๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเก่ียวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองคกร

ตางๆ ยังไมสามารถที่จะเขาไปแกไขปญหาเหลานี้ได ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณคอรรัปชั่น (Corruption 

Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ พบวาประเทศไทยได ๓๘ คะแนน
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จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยูอันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็นไดวา

ประเทศไทยมีคะแนนดีข้ึนเล็กนอยเทียบกับป ๒๕๕๖ ที่ได ๓๕ คะแนน อยูอันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศ

ในกลุมอาเซียนพบวา ประเทศไทยมีคะแนนเทากับประเทศฟลิปปนส สวนประเทศสิงคโปรสูงถึง ๘๔ คะแนน    

และมาเลเซียได ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอรรัปชันนอย) 

  ๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

 ๓.๑ บริบทภายใน 

๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 

ภายใตสมมติฐาน (๑) แนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยรอยละ ๓.๘ ในชวง

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และรอยละ ๔.๒ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยรอย

ละ ๔ (๓) ราคานามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ 

ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวรอยละ ๒.๑ โดยผลิต

ภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวตอเนื่องเฉลี่ยรอยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๒.๐ และภาค

บริการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๕ และ (๖) กําลังแรงงานลดลง

เฉลี่ยรอยละ ๐.๒ และรอยละ ๐.๗ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามลําดับภายใตสมมุติฐานเหลานี ้

เศรษฐกิจไทยในชวง ๑๐ ปขางหนามีแนวโนมที่จะขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีคากลางของการประมาณ

การรอยละ ๓.๘ ซึ่งทําใหเศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเปนประเทศ รายไดสูงในชวงป ๒๕๗๑ (ในกรณี

เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณี

ฐานดังกลาวทําใหเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยูภายใตกับดักประเทศรายไดปานกลางอยางถาวรมากขึ้น เม่ือ

คํานึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของกําลังแรงงานที่จะหดตัวเรงขึ้นเปนเฉลี่ยรอยละ ๑.๐ 

ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเปนปจจัยถวงตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถดาน

การคิดคนเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเปนสิ่งจําเปนในการยกระดับฐานะประเทศเขาสูการเปนประเทศรายไดสูงจะ

ลดลงตามการเพ่ิมข้ึนของสัดสวนของประชากรผูสูงอายุ (๓) จํานวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในป ๒๕๗๐ ซึ่งสงผล

ใหอุปสงคและการผลิตเพ่ือตอบสนองความตองการในประเทศขยายตัวชาลง  

(๔) การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ ที่การปรับตัวเขาสู

สังคมผูสูงอายุชากวาไทย (๕) ภาระการใชจายเพ่ือดูแลผูสูงอายุเพ่ิมขึ้นทาใหการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนา

ประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีขอจากัดมากขึ้น (๖) เกณฑรายไดขั้นต่ําสําหรับการเปนประเทศ

รายไดข้ันสูงปรับตัวเพิ่มข้ึนเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร สรอ. ตอคนตอปตามการเพิ่มขึ้นของรายไดและ

มาตรฐานการครองชีพของประเทศสําคัญๆ เงื่อนไขดังกลาวทําใหประเทศไทยมีความสุมเสี่ยงที่จะไมสามารถหา

รายไดที่เพียงพอในการที่จะทําใหคนไทยไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีใน

ประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

๓.๑.๒ การเขาสูสังคมผูสูงอาย ุ

การเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศไทยสงผลใหอัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงาน

ตองแบกรับการดูแลผูสูงอายุเพ่ิมสูงข้ึน โดยในป ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนท่ีมีศักยภาพแบกรับผูสูงอายุ 

๑ คน และคาดการณวาในป ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผูสูงอายุ ๑ คน การขาด
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แคลนกําลังแรงงานทาใหตองนําเขาแรงงานไรทักษะจากประเทศเพ่ือนบาน ซึ่งสงผลกระทบตอตลาดแรงงานไทยใน

ดานการยกระดับรายไดและทักษะฝมือแรงงานจะชาลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมข้ึนชา ปญหาการคามนุษย 

และการขาดการคุมครองทางสังคมข้ันพื้นฐานที่จําเปน ซึ่งจะเปนปญหาตอเนื่องท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของคนไทย 

อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อยางไรก็ตาม นับเปนโอกาสใน

การพัฒนาสินคาและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุมผูสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเปนตัวเลขเบื้องตน สศช. จะคํานวณ

ใหมอีกครั้งเม่ือการปรับปรุงฐานขอมูลในแบบจําลองเสร็จสมบูรณเกณฑข้ันต่ําในป ๒๕๔๖ ซึ่งอยูที่ ๑๒,๗๔๕ 

ดอลลาร สรอ. ตอคนตอป 

๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ํา 

ความเหลื่อมล้ําเปนปญหาสําคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ําดานรายได โอกาสการ

เขาถึงบริการภาครัฐและการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ นําไปสูความขัดแยงในสังคม และเปนอุปสรรคตอการ

พัฒนาประเทศท่ีลดทอนความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายไดและ

ผลประโยชนของการพัฒนาไปยังกลุมคนตางๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไมทั่วถึงเปนธรรม

ผลประโยชนสวนใหญตกอยูในกลุมที่มีโอกาสและรายไดสูง ทําใหสัดสวนรายไดระหวางกลุมคนรวยรอยละ ๑๐ ของ

ประชากรกับกลุมคนจนรอยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกตางกันถึง ๓๔.๙ เทาในป ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความ

เหลื่อมล้ํายังสงผลใหเกิดปญหาตางๆ อาทิ ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเขาถึงบริการ

การศึกษาและสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพอยางเทาเทียม การแยงชิงทรัพยากร การรับรูขอมูลขาวสารปญหา

อาชญากรรมและยาเสพติด 

๓.๑.๔ ความเปนเมือง 

การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสูความเปนเมืองมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเพ่ือลดความแออัดของ

เมืองหลวงและเมืองหลัก อันเปนการกระจายความเจริญสูพ้ืนท่ีนั้นๆ จึงจําเปนที่จะตองมีการลงทุนโครงสราง

พ้ืนฐาน การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใชประโยชนของทรัพยากรทองถิ่นทั้งปจจัยการ

ผลิตและแรงงานไปสูภาคการคา บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหมๆ ที่จะชวยลด

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งจะสงผลตอการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทองถิ่น การลดลงของแรงงาน

ในภาคเกษตร รวมทั้งปญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของประชากร

และแรงงานในพ้ืนที่อาจสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถ่ิน อยางไรก็ตาม การผลิตและ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญขึ้นเพ่ือตอบสนองความตองการคนในเมืองที่มากข้ึน จะสงผลใหเกิดการ

ประหยัดจากขนาด การขนสงมีตนทุนตํ่าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุมคามากขึ้น 

นอกจากนี้ ความตองการแรงงานที่มากข้ึนจะมีสวนเอ้ือหรือทําใหจําเปนตองมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี

เพ่ือตอบสนองความตองการของสถานประกอบการที่มีจํานวนมาก 

๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบดานการบริหาร

จัดการภาครัฐ เอื้อตอการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มี

มาตราสําคัญๆ ที่จะชวยสนับสนุนใหการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา 

๖๙ หนวยงานของรัฐ องคการเอกชนหรือองคกรใดที่ดําเนินกิจกรรมโดยใชเงินแผนดิน มีหนาที่ตองเปดเผยขอมูล
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เก่ียวกับการดําเนินการดังกลาวตอสาธารณะเพื่อใหพลเมืองไดติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐตองดําเนินการ

ตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ และตองจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอ่ืน ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิ

บาล พัฒนาและสรางโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและสรางความเปนธรรมอยางยั่งยืน กระจายอํานาจและจัด

ภารกิจ อํานาจหนาที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหวางราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวน

ทองถิ่น รวมทั้งมีกลไกปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 

ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐตองดําเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและ

ความยั่งยืนทางการคลัง และการใชจายเงินแผนดิน อยางคุมคา จัดใหมีระบบการเงินการคลังเพื่อสังคม มีระบบ

ภาษีอากรที่มีความเปนธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง

ทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ภาคประชาสังคมใหความสําคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม 

อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หนวยงานวิจัยตางๆ นาเสนอผลการติดตาม วิเคราะห สังเคราะห เรื่องที่เก่ียวกับการ

บริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอรรัปชั่น

ทั้งการคอรรัปชั่นขนาดใหญและคอรรัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ เพ่ือ

รายงานขอคนพบและขอเสนอแนะสูสาธารณะ เปนแรงกดดันใหผูมีอํานาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน 

แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการทางานตางๆ ใหเหมาะสมมากขึ้น 

๓.๒ บริบทภายนอก 

๓.๒.๑ การเขาสูสังคมผูสูงอายุของโลก 

องคการสหประชาชาติประเมินสถานการณวาในชวงป ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-

๒๑๐๐) จะเปนศตวรรษแหงผูสูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปขึ้นไปมากกวารอยละ ๑๐ ของประชากร

รวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแลวจะใชระยะเวลาท่ีคอนขางยาวนานในการเขาสูสังคมผูสูงอายุเชน ญี่ปุน 

อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุมประเทศกําลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรดังกลาวคอนขางสั้น

กวา สะทอนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุที่สั้นกวาประเทศพัฒนาแลว

คอนขางมาก โดยการเปนสังคมผูสูงอายุจะสงผลใหมีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนยาย

แรงงานตางดาวมากข้ึน นอกจากนี้ มีความตองการสินคาและบริการที่เหมาะกับผูสูงอายุมากขึ้น นับเปนโอกาส

อยางมากสําหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาดานธุรกิจและลงทุนดานการคาและบริการ ดานการทองเที่ยว ที่พักอาศัย 

การใหบริการสุขภาพในรูปแบบตางๆ รวมทั้งเปนโอกาสของแรงงานไทยในการไปทํางานในประเทศท่ีพัฒนาแลว 

๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีรวดเร็ว 

การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน

รูปแบบการผลิตและการคาที่มีการใชเทคโนโลยีมาชวยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

กลายมาเปนรูปแบบการคาที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสูการใชเทคโนโลยีที่

ผสมผสานระหวาง Information Technology กับ Operational Technology หรือท่ีเรียกวา Internet of 

Things (เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตที่เชื่อมอุปกรณและ เครื่องมือตางๆ เชน โทรศัพทมือถือรถยนต ตูเย็น โทรทัศน 

และอื่นๆ เขาไวดวยกัน) เพ่ือผลิตสินคาตามความตองการของผูบริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตท่ี
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ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไมทัน ขาดการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมจะทําให

ความสามารถในการแขงขันลดลง 

๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกท่ีสูงขึ้น 

(๑) แนวโนมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบานมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

และเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลตอทิศทางการวางแผนพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ

ไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ดานการคาการลงทุนท่ีมุงเนนใหความสําคัญกับเรื่องความโปรงใส

และสิ่งแวดลอมมากขึ้น 

(๒) การเปดเสรีภายใตขอตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป ๒๕๕๘ จะนํามา       

ซึ่งโอกาสที่สําคัญๆ หลายประการตอการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ไดแก ๑) การลด

ขอจํากัดในดานอุปสงคในประเทศ ๒) โอกาสในการใชปจจัยการผลิตและแรงงานสําหรับการพัฒนาภาคเกษตรและ

อุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานและวัตถุดิบเขมขนในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและพัฒนาตนเองไปสูระดับ

การผลิตที่สูงข้ึนท้ังการผลิตในประเทศและการใชฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบานและ ๓) โอกาสในการใชความ

ไดเปรียบดานสถานที่ตั้งและดานโครงสรางพ้ืนฐานและโลจิสติกสในการขับเคลื่อน 

เศรษฐกิจใหเปนศูนยกลางทางดานการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 

 (๓) การเปดเสรีทางการคากับประเทศที่พัฒนาแลว จะมีการนําประเด็นดานมาตรฐาน

ของการคาและบริการมาเปนขอกีดกันทางการคาซึ่งผูประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมตองปรับตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม 

ตลอดจนพัฒนาสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและมีความรับผิดชอบตอสังคม/ชุมชนมากข้ึนโดยแรงเหวี่ยงจาก

กระแสการเปดเสรีทางการคาจะกอใหเกิดการเคลื่อนยายเงินทุน แนวโนมราคาสินคาเกษตรและสินคาขั้นปฐม แรง

กดดันจากการเพิ่มข้ึนของขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิต

สินคาเกษตร สินคากึ่งทุนและเทคโนโลยีเขมขน รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม

ทั่วถึง ยังมีแนวโนมที่จะตอกย้ําปญหาความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดใหมีความรุนแรงมากขึ้นและเปนอุปสรรคตอ

การสรางการเติบโตของเศรษฐกิจแบบท่ัวถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเปนปจจัยที่จาเปนตอการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจที่ตอเนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงท่ีจะผันผวนตลอดชวงแผน

ฯ ๑๒ เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในชวงตนแผนพัฒนาฯ และ

แนวโนมการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในชวงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปญหาการสั่งสมหนี้

สาธารณะในประเทศสําคัญๆ ในชวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสูวิกฤติและสรางผลกระทบ

ตอเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสําคัญๆ ของโลกไมประสบ

ความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม  

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความกาวหนาในการติดตอสื่อสาร      

การขยายตัวของเครือขายทางสังคมออนไลน สงผลใหมีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ตอวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อ

ในสังคม ตลอดจนความสัมพันธระหวางบุคคล กระบวนการเรียนรู และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะสงผลกระทบซ้ําเติม

ตอสถานการณความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของ

โลกเพ่ิมขึ้น ทําใหเกิดความแหงแลงเปนระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดชวง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป สงผลกระทบ

ตอความอุดมสมบูรณของดิน ปาไมเกิดความเสื่อมโทรม แหลงนาขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรค

ระบาดในพืชและสัตว และอาจเกิดผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยกรณีที่เกิดโรคระบาดใหม เกิดความเสี่ยงตอการ

สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เชน ระบบนิเวศปาไม ระบบนิเวศชายฝง พื้นที่ชุมน้ํา เกิดการกัดเซาะชายฝง 

และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกลาวขางตน จะสงผลตอความมั่นคง    

ดานอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังสงผลใหภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโนม

เกิดบอยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแลง แผนดินไหวและดินโคลนถลม สงผลกระทบตอภาค

การผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการดํารงชีวิตของ

ประชาชน นอกจากนี้ ขอตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเขมขนและ

เปนแรงกดดันใหประเทศไทยตองเตรียมพรอมรับภาระในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกภายใตกระแสการ

แขงขันทางการคา 

๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  

ประเด็นสําคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดทาเปาหมายการ

พัฒนาที่ ยั่ งยืน ในกรอบสหประชาชาติ  (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช วงเวลา ๑๕ ป         

โดยสหประชาชาติใหการรับรองแลวเมื่อวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบดวยเปาประสงค (Goal) จานวน ๑๗ 

ขอ และเปาหมาย (Target) จานวน ๑๖๙ ขอ ซึ่งจะสงผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต 

ที่ตองเนนขจัดความยากจนใหหมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  มีระบบการศึกษา มีความเทาเทียมกันทางเพศ 

สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสรางพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน     

ลดความไมเทาเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน    

เตรียมความพรอมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความ

หลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืน สงเสริมใหสังคมมีความสุข มีความยุติธรรม

และสงเสริมความเปนหุนสวนเพ่ือการพัฒนาในระดับโลกรวมกัน 

๔. กรอบวิสัยทัศนและเปาหมาย 

๔.๑ กรอบวิสัยทัศนแผนพฒันาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่ประเทศกําลังประสบอยู ทําใหการ

กําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบ

หลักการของการวางแผนที่นอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศนูยกลางของการ

พัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศที่มีรายไดปาน

กลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนาไปสูการบรรลุ

วสิัยทัศนระยะยาว “มั่นคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 
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๔.๒ การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning) เปนการ

กําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติที ่สศช. ไดจัดทําขึ้น 

ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงที่มีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดานการ

ขนสงโลจิสติกสของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) เปนแหลงผลิต

สินคาเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

๔.๓ เปาหมาย 

๔.๓.๑ การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๕.๐(๒) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว 

(GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติตอหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในป ๒๕๔๖ 

เพ่ิมขึ้นเปน ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร สรอ.) ตอคนตอป 

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมขึ้นไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๒.๕ ตอป 

(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ

ไมต่ํากวารอยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการ

สงออกขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๔.๐ ตอป) 

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคมสูง

วัยอยางมีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกชวงวัยมีความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 

Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

(๒) การศกึษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคณุภาพ 

(๓) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากที่เอ้ือตอการพัฒนาคน 

๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

(๑) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากขึ้น 

(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางทั่วถึง 

๔.๓.๔ การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใช

ประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม 

(๒) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(๔ ) เ พ่ิ ม ป ระสิ ท ธิ ภ าพ แล ะ เส ริ ม ส ร า งธ ร รม าภิ บ าล ใน ก ารบ ริห าร จั ด ก า ร

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(๕) มีการบริหารจัดการน้ําใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ํา 

๔.๓.๕ การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม 

(๒) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น 
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(๓) มีการกระจายอํานาจที่เหมาะสม 

๕. แนวทางการพัฒนา 

๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

๕.๑.๑ การสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา 

พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้ง

ดานการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ดานบุคลากรวิจัย ดานโครงสรางพ้ืนฐาน และดานการบริหารจัดการ รวมท้ัง

สนับสนุนและผลักดันใหผูประกอบการมีบทบาทหลักดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและ

พัฒนาใหใชประโยชนอยางแทจริงท้ังเชิงพาณิชยและสาธารณะโดยใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 

สรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากําลังคนและแรงงานใหมี

ทักษะความรูและสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของตลาดและรองรับการเปดเสรีของประชาคมอาเซียน 

โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยดวยเทคโนโลย ีเรงรัดใหแรงงานทั้งระบบมีการเรียนรูขั้นพื้นฐานเพ่ือ

สามารถแขงขันในตลาดแรงงานได สนับสนุนใหแรงงานและปจจัยการผลิตมีความยืดหยุนในการเคลื่อนยายระหวาง

สาขาการผลิตและระหวางพื้นที่การผลิต เพ่ือใหแรงงานสามารถเคลื่อนยายไปสูสาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิต

สูงสุด และสนับสนุนใหผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือ

แรงงานใหเปนมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

๕.๑.๓ การสงเสริมผูประกอบการที่เขมแข็งและพาณิชยดิจิตอล 

พัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการใหมีความยืดหยุน สามารถปรับตัวและดําเนิน

ธุรกิจทามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการคาในรูปแบบตางๆ เพ่ิมสัดสวนความเปน

เจาของของคนไทยและสนับสนุนใหมีการขยายตลาดที่มีแบรนดสินคาและชองทางการตลาดที่เปนของตนเองมาก

ขึ้น ตลอดจนพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรม

ดิจิตอล 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสรางพื้นฐานเรงลงทุนและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคม

ขนสงเพื่อเชื่อมโยงพื้นที ่

เศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงขายรถไฟใหเปนโครงขาย

หลักในการเดินทางและขนสงของประเทศ พัฒนาโครงขายระบบขนสงสาธารณะและโครงขายทางหลวงพิเศษ

ระหวางเมือง ขยายขีดความสามารถของทาอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาทาเรือที่มีศักยภาพใหเปนทาเรือ

อิเล็กทรอนิกสเต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการ

พัฒนาดานอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน เชน อุตสาหกรรมซอมบํารุงและผลิตชิ้นสวนอากาศ

ยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เปนตน เพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศในการเปนฐานการผลิตใน

ภูมิภาคอาเซียน 

๕.๑.๕ การปรับโครงสรางการผลิต 

ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินคาเกษตรขั้นปฐม

เปนสินคาเกษตรแปรรูปที่มีมูลคาสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสรางความเชื่อมโยงทางดานวัตถุดิบกับ
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ประเทศเพ่ือนบานและลดระดับการผลิตสินคาขั้นปฐมท่ีสูญเสียขีดความสามารถในการแขงขัน ลงสูระดับที่จาเปน

สําหรับการสรางความมั่นคงทางดานอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตใหสอดคลองกับศักยภาพพ้ืนที่และความ

ตองการของตลาดตั้งแตตนนาถึงปลายนาทั้งดานกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งสงเสริมการรวมกลุมทางการเกษตร

จากกิจการเจาของคนเดียวเปนการประกอบการในลักษณะสหกรณ หางหุนสวน และบริษัทเพ่ือใหเกิดการประหยัด

จากขนาด พิจารณาพันธุพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหลงน้ํา ใชเทคโนโลยีการผลิตในระดับที่

เหมาะสม ใชกลไกตลาดในการปองกันความเสี่ยง ตลอดจนสงเสริมและเรงขยายผลแนวคิดการทําการเกษตรตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสรางการผลิตภาคบริการโดยเรงพัฒนา 

ระบบคมนาคมขนสงใหเกิดความเชื่อมโยงกันเปนโครงขายทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ เรงพัฒนาทาเทียบ

เรือขนาดใหญเพ่ือรองรับการเติบโตของการทองเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เก่ียวของกับการทองเท่ียว

ใหครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมตางๆ เก่ียวกับการทองเที่ยวและสงเสริมการทองเที่ยวและกําหนด

และจัดทํากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการทองเที่ยวของไทยสูสากลและรองรับการพัฒนาการทองเที่ยวให

สามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ รวมทั้งสงเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ในลักษณะกลุมคลัสเตอรทองเที่ยว โดย

สนับสนุนการพัฒนาดานการทองเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมทองถิ่นและ

กิจกรรมการทองเท่ียว ตลอดจนสงเสริมการสรางความเชื่อมโยงดานการทองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่

มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงขายคมนาคมขนสงเชื่อมโยงกันเพ่ือใหเกิดการพัฒนาแบบองครวมทั้งระบบ

พัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเปนแหลงการถายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เปน

ฐานรายไดประเทศ และเปนกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใหเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิตและบริการทั้งใน

ระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวดานการคาการลงทุน เชน 

โลจิสติกส และพลังงาน รวมทั้งปจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เชน ลดอุปสรรคการเคลื่อนยายเงินทุนระหวาง

ประเทศ เปนตน สงเสริมการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหาร

จัดการการเงิน และโลจิสติกส เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอํานวยความสะดวกทางการคาการลงทุนดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสรางเศรษฐกิจและสังคมแหงปญญาและการเรียนรู มุงเนนการ

พัฒนาธุรกิจเชิงสรางสรรค การลงทุนที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การประหยัดพลังงานและ

การใชพลังงานทดแทน การลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย การจัดตั้งสํานักงานใหญขามประเทศ บริษัท

การคาระหวางประเทศ รวมทั้งการใหความสําคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสูสังคมขององคกร และ

กิจการเพ่ือสังคม 

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 

๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยชวงวัยเด็กตั้งแตแรกเกิดใหมีพัฒนาการที่สมวัยในทุกดาน วัยเรียน วัยรุนใหมีทักษะ

การเรียนรู ทักษะชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนภายใตบริบทสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานใหมีการพัฒนา

ยกระดับสมรรถนะฝมือแรงงานเพ่ือสรางผลิตภาพเพิ่มใหกับประเทศ วัยผูสูงอายุใหมีการทํางานที่เหมาะสมตาม

ศักยภาพและประสบการณ มีรายไดในการดํารงชีวิต มีการสรางเสริมและฟนฟูสุขภาพเพ่ือปองกันหรือชะลอความ

ทุพพลภาพและโรคเรื้อรังตางๆ ท่ีจะกอใหเกิดภาระแกปจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง โดย 
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(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม

เพ่ือสรางความรับผิดชอบตอผลลัพธ (Accountability)  

(๒) ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด

การศกึษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  

(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแตกระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกใหไดคน

ดีคนเกง รวมท้ังระบบการประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเนนผลลัพธจากตัวผูเรียน และ  

(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู โดยมุงจัดการเรียนรูเพ่ือสรางสมรรถนะกําลังคนทั้งระบบ

การศึกษาตั้งแตระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู ปรับหลักสูตรและผลิต

กําลังคนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและความตองการของตลาด การวิจัยและการใชเทคโนโลยีและสื่อเพ่ือ

การเรียนรู 

๕.๒.๓ การพัฒนาดานสุขภาพ โดยสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 

การแพทยเพื่อรองรับการเปนสังคมผูสูงอายุทั้งในดานผลิตภัณฑสุขภาพและที่อยูอาศัย

สําหรับผูสูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและสรางความยั่งยืนในระยะยาว 

โดยพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรดานสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ

ภาครัฐใหเกิดความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการและการใชทรัพยากร และสงเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพใน

รูปแบบเครือขายที่มีการใชทรัพยากรรวมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ

ทั้งในดานศูนยกลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนยกลางบริการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ (Wellness 

Hub) ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ (Product Hub) และศูนยกลางบริการวิชาการและงานวิจัย 

(Academic Hub) เพ่ือนารายไดกลับมาใชยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งสงเสริมการ

ใหความสําคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของ

ทุกภาคสวนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีตอสุขภาพของประชาชน 

๕.๒.๔ การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอื้อตอการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการ

ปรับปรุงสภาพแวดลอมและความจําเปนทางกายภาพใหเหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุใน

รูปแบบที่หลากหลายทั้งในดานการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยางบูรณาการ โดยการมีสวนรวมของทุก

ภาคสวนอยางตอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพรอมใหเปนตนแบบของการดูแลผูสูงอาย ุ     

เพ่ือขยายผลไปสูชุมชนอื่น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใชชีวิตประจาวันสําหรับผูสูงอาย ุ

๕.๓ การลดความเหลื่อมลาทางสังคม 

๕.๓.๑ การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ มุงเนนการเพ่ิมผลิตภาพ

แรงงาน โดยสนับสนุนใหแรงงานมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานอยางมีมาตรฐาน ปรับ

โครงสรางคาจางแรงงานใหชัดเจนและสะทอนทักษะฝมือแรงงานอยางแทจริง เรงผลักดันใหการใชระบบมาตรฐาน

คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม นอกจากนี ้เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของ

เกษตรกรรายยอย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคลองกับพ้ืนที่ สราง

หลักประกันรายไดแทนการอุดหนุนดานราคาสินคาเกษตร ลดตนทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปจจัยการผลิต 
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๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเนนการสรางภูมิคุมกันระดับ

ปจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงอยางหลากหลาย โดยเฉพาะ

ระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการ

จัดหาที่อยูอาศยัของผูมีรายไดนอยและการเขาถึงระบบสาธารณูปโภค กําหนดเปนนโยบายที่อยูอาศัยแหงชาติและ

เมืองนาอยู พัฒนาโครงการที่อยูอาศัยแกปญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดําเนินการรวมกับภาคธุรกิจเอกชน และ 

(๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จําเปนและเหมาะสมตามกลุมเปาหมาย (Customized Welfare) ที่คํานึงถึง

ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกตางกัน โดยมีแนวทางการรับภาระคาใชจายรวมกัน (Cost Sharing) 

๕.๓.๓ การสรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร 

สนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยที่ไรที่ดินทากินและยากจนไดมีที่ดินเปนของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในที่ดินปฏิรูป

ระบบการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบและเขาถึงพ้ืนที่เปาหมายไดอยางแทจริงดวยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากร

น้ํา พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณรวมกันของหนวยงาน และสรางกระบวนการมีสวนรวม รวมทั้ง

ปรับโครงสรางภาษีที่เปนธรรม เชน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดลอม เปนตน 

๕.๓.๔ การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค การคุมครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการ

เขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเขมแข็งดานกฎหมายใหแกประชาชน 

รวมท้ังการปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายเพ่ือลดปญหาความเหลื่อมล้ํา เชน กฎหมายปาชุมชนกฎหมายภาษีมรดก 

กฎหมายที่ดิน เปนตน 

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 

๕.๔.๑ การลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานและส่ิงอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความ

พรอมรองรับความเปนเมือง ทั้งดานการบริหารจัดการดานผังเมืองดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ

คมนาคมขนสง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน มีคุณภาพ 

และเพียงพอตอความตองการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสรางความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับ

การพัฒนา 

๕.๔.๒ การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเชื่อมโยงกับเพื่อนบาน สงเสริมและเรงรัดการ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศทั้งดาน

การคา การลงทุน และการบริการ โดยคํานึงถึงการเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Logistics) สนับสนุนใหเกิด

ความรวมมือในหวงโซอุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมท้ังปรับลดกระบวนงานดานอํานวยความ

สะดวกทางการคา ขนสง และโลจิสติกสใหมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพตอภาคธุรกิจอยางแทจริง 

๕.๔.๓ การสงเสริมการลงทุน การคาชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให

ความสําคัญกับนโยบายสงเสริมการลงทุนและการคาชายแดนเพ่ือดึงดูดใหนักลงทุนในภูมิภาคเขามาลงทุนในไทย

และประเทศเพ่ือนบาน รวมทั้งสงเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีชายแดนโดยใหความสําคัญกับ

การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน การสงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน การบริหารจัดการแรงงานตางดาว และการ

ใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อชวยอํานวยความสะดวกดานการคาชายแดนและการผานแดนระหวางไทยกับ

ประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

๕.๕ การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใชประโยชนจากทุนธรรมชาติ โดย

คํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟนตัว ปกปองรักษาทรัพยากรปาไม โดยสนธิกําลังของทุกภาคสวนนําระบบ

สารสนเทศมาใชเพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ปาไมโดย

สงเสริมการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน

และแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลคาของระบบนิเวศและการสราง

รายไดจากการอนุรักษ จัดสรรที่ดินใหแกผูยากไร กระจายการถือครองที่ดิน จัดทําฐานขอมูลที่ดินเพ่ือการบริหาร

จัดการอยางเปนระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตรากาวหนา กําหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และ

กําหนดมาตรการปองกันการถือครองที่ดินของคนตางชาติ บริหารจัดการน้ําเพื่อใหเกิดความยั่งยืน บูรณาการ

ระหวางหนวยงานอยางเปนระบบ สรางศูนยขอมูลทรัพยากรน้ํา จัดตั้งองคกรบริหารจัดการน้ําในระดับพ้ืนที่ เชน 

คณะกรรมการลุมน้ํา และองคกรผูนํา คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ลดความขัดแยงเชิงนโยบายระหวาง

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การทองเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแรโดยกําหนดปริมาณ

ที่เหมาะสมในการน้ําแรมาใชประโยชน คํานึงถึงความจาเปนและมูลคาในอนาคต บังคับใชมาตรการควบคุม

ผลกระทบจากการทาเหมืองแรที่กอมลพิษตอสภาพแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

๕.๕.๒ การสงเสริมการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สรางระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใชแลวที่มี

ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู Zero Waste Society ผานมาตรการตางๆ เชน การปฏิรูประบบภาษีและคาธรรมเนียม

เพ่ือสิ่งแวดลอม การศกึษาเพ่ือสิ่งแวดลอม มาตรฐานและฉลากสินคา เปนตน 

๕.๕.๓ การสงเสริมการผลิต การลงทุน และการสรางงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู

เศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมสีเขียว สงเสริมผูประกอบการให

สามารถปรับระบบสูหวงโซอุปทานหรือหวงโซคุณคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Supply Chain/Green 

Value Chain) สงเสริมการทําการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งสงเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย 

เพ่ือใหประเทศไทยมีศักยภาพใหมีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพษิและรกัษาคุณภาพส่ิงแวดลอม ดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง

อากาศ ขยะ น้ําเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับ

ประชาชน เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะเปนลําดับแรก โดยสงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนํากลับมา

ใชใหมใหมากที่สุดเรงกําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานที่กําจัดในพ้ืนที่วิกฤต สรางรูปแบบการจัดการขยะมูล

ฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เนนการแปรรูปเปนพลังงาน สรางวินัยของคนในชาติมุงสูการจัดการที่ยั่งยืน 

โดยใหความรูแกประชาชน และการบังคบัใชกฎหมาย 

๕.๕.๕ การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ ผลักดันการจัดทําแผนแมบท

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของอาเซียน หาแนวทางความรวมมือกับอาเซียนและอนุ

ภูมิภาคลุมน้ําโขงในประเด็นการขนสงขามพรมแดน การเคลื่อนยายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ

๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหกับทุกภาคสวน สงเสริมการวิจัย
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และพัฒนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศดานการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ใหความสําคัญกับการปองกันนาทวม วางแผนปองกันเมือง

และพ้ืนที่ชายฝง พัฒนาเมืองท่ีสามารถปรับตัวและยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 

Resilience City) การใหบริการของระบบนิเวศ สงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสราง

แนวปองกันตามธรรมชาติ และการจัดทําแผนธุรกิจตอเนื่อง รวมท้ังการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติใหมี

ประสิทธิภาพพรอมรองรับแนวโนมการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

๕.๖ การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๑ การสรางความโปรงใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยใหมีชองทางใหทุกภาค

สวนสามารถเขาถึง เขาตรวจสอบขอมูลของภาคราชการและรองเรียนได เชน ขอมูลการประกวดราคาจัดซื้อ      

จัดจางโครงการของทางราชการ ขอมูลการประมูลโครงการ ผูชนะการประมูลและราคาปดประมูลขอมูล

ความกาวหนาตามกระบวนการยุติธรรม เชน คดีทีไ่มดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอรรัปชันและคดีที่

ประชาชนใหความสนใจในแตละยุคสมัย ฯลฯ 

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีความเปนมืออาชีพและเพียงพอตอการขับเคลื่อนภารกิจ

ภาครัฐรวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหระบบราชการเล็กกะทัดรัดแตมีความ

คลองตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓ การสรางรูปแบบการพัฒนา อปท. ใหเหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางดาน

เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม รวมท้ังเปนแกนหลักในการประสานเครือขายและเชื่อมโยงภาคสวนตางๆ ในระดับ

พ้ืนที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๔ การสรางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สรางผลงานที่มี

คุณภาพ รวดเร็วและนาเชื่อถือ สามารถเปนเครื่องมือใหกับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญๆ ที่มีการใชจายงบประมาณเปนจํานวนมาก และเปน

โครงการที่มีผลกระทบในวงกวาง 

ความสัมพันธ/สอดคลองกับ THAILAND 4.0  

ประเทศไทย 4.0 เปนวิสัยทัศนเชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดล

พัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหนาคณะรักษา

ความสงบแหงชาติ (คสช.) ที่เขามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศนที่ วา “ม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจสําคัญใน

การขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ เพื่อปรับแก จัดระบบ ปรับทิศทาง และสรางหนทางพัฒนาประเทศให

เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม ๆที่เปลี่ยนแปลงอยางเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได (ดร.สุ

วิทย เมษินทรีย รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย) 

พัฒนาการประเทศไทย 4.0 หลายประเทศกําหนดโมเดลเศรษฐกิจรูปแบบใหมเพ่ือสรางความมั่ง

คั่งในศตวรรษท่ี 21 อาทิ สหรัฐอเมริกาพูดถึง A nation of Makers อังกฤษกําลังผลักดันประเทศสู Design of 

Innovation จีนประกาศโมเดล Made in China 2025 สวนอินเดียกําลังขับเคลื่อน Made in India หรือเกาหลีใต
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วางโมเดลเศรษฐกิจเปน Creative Economy และมองมาประเทศใกลอยางลาวยังประกาศโมเดลเศรษฐกิจเปน 

Power of ASEAN 

ประเทศไทย 1.0 ยุคทองของเกษตรกรรม เชน ผลิตและขาย พืชไร พืชสวน หมู หมา กา ไก   

เปนตน 

ประเทศไทย 2.0 ยุคอุตสาหกรรมเบา เชน การผลิตและขายรองเทาเครื่องหนัง เครื่องดื่ม 

เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเปา เครื่องนุงหม เปนตน 

และยุคปจจุบัน คือ ประเทศไทย 3.0 เปนอุตสาหกรรมหนัก เชน การผลิตและขาย สงออก

เหล็กกลา รถยนต กลั่นนํามัน แยกกาซธรรมชาติ ปูนซีเมนต เปนตน 

นับตั้งแตประเทศไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศดวยนโยบายตาง ๆ พบวา มีการอัตราการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงสุดเฉลี่ยถึง 7% ตอป แตมาถึงหลังป  2540 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงมาเปน 

3-4% ตอป เหตุผลสําคัญเพราะ 

1. ไทยไมเคยปรับโครงสรางเศรษฐกิจอยางจริงจังมากอน 

2. ไมเคยมีการพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเอง 

3. แรงงานยังมีทักษะไมดีพอจนกลายเปนปญหาความเหลื่อมล้ําของโอกาส 

ดวยเหตุนี้ รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา จําเปนตองปรับเปลี่ยนทิศทางการขับเคลื่อนของ

ประเทศดวยแนวความคิดประเทศไทย 4.0 เพ่ือผลักดันประเทศใหหลุดพนกับดัก 3 กับดักที่กําลังเผชิญ คือ 

1. กับดักประเทศรายไดปานกลาง (Middle Income Trap) 

2. กับดักความเหลื่อมล้ํา (Inequality Trap) 

3. กับดักความไมสมดุลของการพัฒนา (Imbalance Trap) 

ประเทศไทย 4.0 ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 

ประเทศไทย 4.0 จะปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจจากท่ีกลาวมาขางตนไปสู ยุคเศรษฐกิจที่

ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมหรือ Value–Based Economy โดยมีฐานคิดหลัก คือ 

1. เปลี่ยนจากการผลิตสินคาโภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม 

2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี 

ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม 

3. เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้น 

ดังนั้น ประเทศไทย 4.0 ประเทศไทยจะตองเปลี่ยนผานทั้งระบบใน 4 องคประกอบสําคัญ คือ 

1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปจจุบัน (Traditional Farming) ไปสูการเกษตรสมัยใหม 

ที่เนนการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรตองร่ํารวยขึ้น และเปนเกษตรกรแบบเปน

ผูประกอบการ (Entrepreneur) 

2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยูและรัฐตองใหความชวยเหลืออยูตลอดเวลา

ไปสูการเปน Smart Enterprises และ Start ups ที่มีศักยภาพสูง 

3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสรางมูลคาคอนขางต่ําไปสู High Value Services 

4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ําไปสูแรงงานที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 
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5 กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมายสูประเทศไทย 4.0 

ประเทศไทย 4.0 ถือเปนการพัฒนาเครื่องยนตเพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม 

(New Engines of Growth) ดวยการเปลี่ยนแปลง ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศที่มีอยู 2 ดาน คือ 

ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ใหเปนความไดเปรียบในเชิงแขงขัน โดยการเติม

เต็มดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แลวตอยอดความ

ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบเปน 5 กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย ประกอบดวย 

1. กลุ มอาหาร เกษตร และเทคโน โลยีชี วภ าพ  (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ 

เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เปนตน 

2. กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย (Health, Wellness & Bio-Med) 

อาทิ เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย (Medtech) สปา (Spa) เปนตน 

3. กลุมเครื่องมือ อุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลที่ใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม 

(Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุนยนต (Robotech) เปนตน 

4. กลุมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตท่ีเชื่อมตอและบังคับอุปกรณตางๆ ปญญาประดิษฐและ

เทคโนโลยีสมองกลฝงตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ เทคโนโลยี

การเงิน (Fintech) อุปกรณเชื่อมตอออนไลนโดยไมตองใชคน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มารเก็ต

เพลส (E-Market place) อี-คอมเมิรซ (E-Commerce) เปนตน 

5. กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคาสูง (Creative, Culture & High 

Value Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟสไตล (Lifestyle Business) เทคโนโลยี

การทองเที่ยว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เปนตน 

 3 กลไกขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 กลไกขับเคลื่อน (Engines of Growth) ชุดใหม ประกอบดวย 

1) Productive Growth Engineเปาหมายสําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนประเทศไทยสูประเทศที่มีรายได

สูง (High Income Country)    ที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ปญญา เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค ก ล ไ ก

ดังกลาว ประกอบไปดวย การสรางเครือขายความรวมมือในรูปแบบประชารัฐ การบริหารจัดการสมัยใหม และการ

สรางคลัสเตอรทางดานเทคโนโลยี การพัฒนาขีดความสามารถดานการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาโมเดลธุรกิจที่

ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม กิจการรวมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญ รวมถึงการบมเพาะธุรกิจดาน

เทคโนโลยี เปนตน ซึ่งถือเปนการตอบโจทยความพยายามในการกาวขามกับดักประเทศรายไดปานกลาง ที่ไทย

กําลังเผชิญอยู 

2) Inclusive Growth Engineเพื่อใหประชาชนไดรับประโยชนและเปนการกระจายรายได 

โอกาส และความมั่งคั่งที่เกิดขึ้นโดยกลไกนี้ ประกอบดวย การสรางคลัสเตอรเศรษฐกิจระดับกลุมจังหวัด การ

พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน การสงเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือตอบโจทยประเด็นปญหาและความทา

ทายทางสังคมในมิติตางๆ การสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยตอการทําธุรกิจ การสงเสริมและสนับสนุนให

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเขมแข็งและสามารถ แขงขันไดในเวทีโลก การสรางงานใหมๆ เพ่ือรองรับการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคต การยกระดับขีดความสามารถ การเสริมสรางทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของประชาชน
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ใหทันกับพลวัตการ เปลี่ยนแปลงจากภายนอก และการจายภาษีใหแกผูท่ีมีรายไดต่ํากวาเกณฑที่กําหนดแบบมี

เงื่อนไข (Negative Income Tax) เพ่ือแกไขกับดักความเหลื่อมล้ําที่เกิดขึ้นในปจจุบัน 

 3) Green Growth Engine การสรางความมั่งคั่งของไทยในอนาคต จะตองคํานึงถึงการ

พัฒนาและใชเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพ่ือตอบโจทยการหลุดออกจากกับดักความไมสมดุลของการ

พัฒนาระหวางคนกับสภาพ แวดลอม โดยกลไกนี้ประกอบดวย การมุงเนนการใชพลังงานทดแทน การปรับแนวคิด

จากเดิมที่คํานึงถึงความไดเปรียบเรื่องตนทุน (Cost Advantage) เปนหลักมาสูการคํานึงถึงประโยชนที่ไดจากการ

ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นท้ังระบบ (Lost Advantage) หัวใจสําคัญอยูที่การพัฒนากระบวนการผลิตใหสงผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด อันจะเกิดประโยชนกับประเทศและประชาคมโลกดวยในเวลาเดียวกัน 

ทั้ง 3 กลไกขับเคลื่อน ประเทศไทย 4.0 ถือเปนการปฏิรูปประเทศไทยไปสูความมั่งคั่งอยางมั่นคง

และยั่งยืน เพ่ือใหหลุดพนจากกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง ซึ่งถือเปนเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจจากการพึ่งพา

การลงทุนตางประเทศ มีการลงทุนการวิจัยและพัฒนาตัวเองนอยมากโดยมุงเนนการพัฒนาการศึกษาคน สรางการ

วิจัยและพัฒนา โครงสรางเศรษฐกิจ ใหไทยสามารถอยูไดในศตวรรษที่ 21 ซึ่งรัฐบาลตองกลาพอที่จะถอดกับดัก

จากการดึงเงนิลงทุนตางประเทศ เอาเทคโนโลยีของตางชาติมา และตองยืนอยูบนขาตัวเองในระดับหนึ่ง 

 

โดยสรุป ประเทศไทย 4.0 

กระบวนทัศนการพัฒนาประเทศภายใตแนวคิด ประเทศไทย 4.0 เปนอีกนโยบายหนึ่งที่เปนการ

วางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เปนจุดเริ่มตนในการขับเคลื่อนไปสูการเปนประเทศท่ีมั่งคั่ง มั่นคง และ

ยั่งยืน ตามวิสัยทัศนรัฐบาล เปนรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการ

พัฒนา ตลอดจน การปฏิรูปการศึกษาไปพรอมๆ กัน เปนการผนึกกําลังของทุกภาคสวนภายใตแนวคิด ประชารัฐ  

ที่ผนึกกําลังกับเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรทั้งในประเทศและระดับโลก 

หากยังคงยึดความคิดเดิม ๆ ปญหาของการหลุดพนกับดักประเทศรายไดปานกลางจะไมสามารถ

เกิดข้ึนไดเลย ดังจะเห็นไดจากตัวเลขทางเศรษฐกิจตลอด 50 ปที่ผานมา เราในฐานะตนทุนทรัพยากรมนุษยที่

สําคัญของประเทศพรอมแลวหรือยังตอการขับเคลื่อนประเทศไทยใหบรรลุตามโมเดลประเทศไทย 4.0 

 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพฒันากลุมจังหวัด/แผนพฒันาจังหวัด 

5) ยุทธศาสตรการพฒันาพื้นท่ี  

 แผนพัฒนากลุมจังหวัด  จังหวัดพิจิตรอยูในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลางอันประกอบดวย จังหวัดนครสวรรค 

กําแพงเพชร อุทัยธานี และพิจิตร สําหรับยุทธศาสตรการพัฒนาของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลางที่ใชในปจจุบัน 

ไดแก ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 (พ.ศ. 2561 – 2564 ) โดยกําหนดวิสัยทัศน/

เปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตร ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้  

 วิสัยทัศน (Vison) “เปนศูนยกลางธุรกิจขาว สินคาเกษตร ปลอดภัย การทองเที่ยวธรรมชาติ 

และวัฒนาธรรมล่ําคาระดับประเทศ” 

 เปาประสงค (gaal)  

 1. ผลผลิตขาวและสินคาเกษตรที่ปลอดภัย มีคุณภาพมาตรฐาน 

 2. ผลิตภัณฑแปรรูปจากขาวและสินคาเกษตรที่เกิดจากใชนวัตกรรม ผานกระบวนการผลิตที ่
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ไดมาตรฐานและสรางมูลคาเพิ่ม 

 3. ธุรกิจขาวและสินคาเกษตรปลอดภัยมีชองทางและการตลาดเพ่ิมข้ึน ทั้งในประเทศและ 

ตางประเทศ 

 4. การเชื่อมโยงการทองเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร และวัฒนธรรมทองเที่ยวเชิงเกษตร 

เปนที่รูจักยอมรับของนักทองเที่ยว ทั้งชาวไทยและชวงตางชาติ 

 ประเด็นยุทธศาสตร 

 1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน กระบวนการผลิตขาว และสินคาเกษตรปลอดภัยที่ไดมาตรฐานเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภคท้ังในประเทศและตางประเทศ 

 2. สงเสริมการแปรรูป การตลาด และการกระจายสินคาเกษตร เพ่ือสรางมูลคาเพิ่มและสรางขีด

ความสามารถในการแขงขัน 

 3. พัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวตามมาตรฐานเพ่ือดึงดูดนักทองเที่ยวท้ังชาวไทยและชาว 

ตางประเทศ 

 

 

 

 

 

 แผนพัฒนาจังหวัด 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดพิจิตร พ.ศ.2561-2564 การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของจังหวัด

(Provincial Strategic Positioning) ที่สอดคลองกับยุทธศาสตร กลุมจังหวัด เนนตําแหนงที่จังหวัดพิจิตรมีรายไดที่

เติบโตสูงขึ้น มีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม ศูนยกลางการผลิตสินคาเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย 

เกษตรสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ชุมชนเขมแข็ง ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ 

ประชาชนมีศักยภาพในการเรียนรู และพัฒนาตนเองรับการเปลี่ยนแปลงของประเทศ และนานาชาติจากผลการ

วิเคราะหศักยภาพของจังหวัดพิจิตร การวิเคราะหสภาวะแวดลอม ผานกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากทุกภาค

สวน จึงกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดพิจิตร 4 ป (พ.ศ.2561-2564) ดังนี ้

1. วิสัยทัศน (Vision) “เมืองเกษตรดี เมืองสิ่งแวดลอมดี เมืองสังคมและคุณภาพชีวิตดี พรอมสูสากล” 

2. พันธกิจ (Mission) 

 1. เสริมสรางความสมดุลทางเศรษฐกิจของจังหวัดใหเติบโตอยางม่ันคงจากฐานของชุมชน การพ่ึงตนเองใน

จังหวัดและการเชื่อมโยงกับกลุมจังหวัดและการพัฒนาประเทศ 

 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรใหมีคุณภาพ มาตรฐานในระดับการสงออกและการ

รองรับความม่ันคงทางอาหาร เสริมสรางความเขมแข็งขององคกรภาคเกษตร และเกษตรกรใหมีศักยภาพการ

แขงขันและพ่ึงตนเองได 
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 3. บริหารจัดการน้ํา ดิน และอนุรักษสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลกับการใชประโยชนในการพัฒนา

จังหวัดการรักษาระบบนิเวศ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ใหมีความอุดมสมบูรณอยางยั่งยืนรองรับการพัฒนา

เปนเมืองเกษตรคุณภาพ 

 4. เสริมสรางสังคมคุณภาพ สังคมแหงการเรียนรู และการพัฒนาหมูบานใหมีความสันติสุข ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 5. พัฒนาขีดความสามารถขององคกรภาครัฐ องคกรภาคเอกชน องคกรภาคประชาชน ใหมีศักยภาพใน

การรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของจังหวัดและการพัฒนาของประเทศ 

3.เปาประสงค 

 1. จังหวัดพิจิตรสามารถรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใช

ประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม ขับเคลื่อนสูเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมีขีดความสามารถใน

การรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประสิทธิ์ภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการนําใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ําที่เปน

โมเดลที่ประสบความสําเร็จของประเทศปญหามูลคาความเสียหายลดลงไมนอยกวารอยละ 10 และคาชดเชยจาก

ภัยพิบัติทางธรรมชาติลดลงไมนอยกวารอยละ 10 

 2. ผลิตภัณฑมวลรวมเฉลี่ยระดับจังหวัดในดานการเกษตรเติบโตอยางตอเนื่องไมนอยกวารอยละ 10 

ภายในป พ.ศ.2564 

 3. ประชาชนทุกชวงวัยมีความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) และมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนรากฐาน

ที่เอื้อตอการพัฒนาคน ดัชนีความสุขมวลรวมของประชาชนในระดับจังหวัดเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเนื่องไมนอยกวา

ระดับดี ภายในป พ.ศ.2564 

 4. การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากขึ้น บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางทั่วถึง 

รายไดตอหัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 10 ภายในป พ.ศ.2564 

 5. การบริหารงานภาครัฐทุกระดับของจังหวัดพิจิตรโปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และประชาชนมี

สวนรวม ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น ทุกสวนราชการมีการกระจายอํานาจที่เหมาะสม ดัชนีความเชื่อม่ันของ

ประชาชนตอการบริหารและการบริการของหนวยงานของรัฐไมนอยกวารอยละ 80 

4. ประเด็นยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรที่ 1 การบริหารจัดการน้ํา ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุล 

 กลยุทธ 

 1. พัฒนาแหลงน้ําหลัก (บึงสีไฟ แมน้ํายม นาน และพิจิตร) ใหมีความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศนเกิด

คุณคาสูงสุดตอการพัฒนาจังหวัดอยางเปนระบบ 

 2. ปฏิรูปการบริหารจัดการดินน้ํา และทรัพยากรแบบบูรณการตลอดหวงโซของธรรมชาติเพ่ือรองรับ

การเกษตร และการพัฒนาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
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ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชมุชนท่ีเขมแขง็ 

 กลยุทธ 

 1. ยกระดับศักยภาพการแขงขันขังของผลผลิตหลักทางการเกษตร สรางแบรนดสินคาการเกษตรสูสากล

ดวยเทคโนโลยี นวัตกรรม และการเกษตรมาตรฐานปลอดภัย 

 2. สรางงาน อาชีพรายไดแกชุมชน ประชาชนจากฐานการเกษตร ภูมิปญญา และปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตดวย

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพึ่งตนเองทางรายไดอยางยั่งยืน 

 3. สรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก สงเสริมผูประกอบการรายใหมสนับสนุนการ

พัฒนาผลิตภัณฑจังหวัดใหมีคุณภาพที่แขงขันได 

 4. พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศนเชิงเกษตรเชิงสุขภาพ และศาสนา วัฒนธรรม 

 5. พัฒนาระบบการคมนาคมโลจิสติกส ทางน้ํา ทางราง และโครงสรางพื้นฐานรองรับการเชื่องโยงในพ้ืนที่

กับจังหวัด กลุมจังหวัดและความเปนเมือง 

ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางสังคมคุณภาพ สันติสุขอยางยั่งยืน 

 กลยุทธ 

 1. พัฒนาศักยภาพตามชวงวัย และการปฏิรูประบบการศึกษาทุกระดับเพื่อสรางสังคมที่มีคุณภาพ 

 2. เสริมสรางความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และความสงบเรียบรอยดวยกลไกชุมชน 

หมูบาน และการบูรณาการภาครัฐแบบเขมขน 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสูสากล 

 กลยุทธ 

 1. พัฒนาบริการภาครัฐ ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม เพ่ิมประสิทธิภาพปฏิบัติการเชิงรุกของภารกิจแหงรัฐ

ทั่วทุกพ้ืนที่ 

 2. พัฒนาคุณภาพบริการ บุคลากรภาครฐัและปรับระบบการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพที่ม ีธรร

มาภิบาล 

 3. เตรียมพรอมประชาชนสูสากล เชื่อมโยงการพัฒนาจังหวัดกับอาเซียน และภูมิภาค 

 

 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 

  องคการบริหารสวนจังหวัดพิจิตร (ในฐานะหนวยดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนา             

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดพิจิตร)  ไดจัดประชุมเพื่อกําหนดแนวทางจัดทําทบทวนยุทธศาสตร

การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  และเชิญประชาคมทองถิ่น (โดยใชสัดสวนระดับจังหวัด)  

คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดพิจิตร  และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับ
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จังหวัดพิจิตร  เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพิจิตรทุกแหง  กําหนดเปาหมายและแนวทางการ

ดําเนินงาน  กําหนดเปาหมายและแนวทางการดําเนินงานในระดับยุทธศาสตร  ตลอดจนนําไปเปนกรอบแนว

ทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

   วิสัยทัศน “การเกษตรเปนเลิศ  ล้ําเลิศดานสิ่งแวดลอม เพยีบพรอมคุณภาพชีวิตท่ีดี  พรอมสู

สากล” 

ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตรที่ ๑  การบริหารทรัพยากรน้ํา และดิน อนุรักษฟนฟู  ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล 

  เปาประสงค 

           - จังหวัดพิจิตรมีดิน น้ํา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนาการเกษตร

คุณภาพ พ้ืนที่การเกษตรมีความสมบูรณเพ่ิมมากขึ้น 

  ตัวชี้วัด และคาเปาหมาย   

   ๑. จํานวนหมูบานที่ไดรับความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติที่ลดลงไมนอยกวารอยละ 

๕ ตอป 

   ๒. การใชจายเงินเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยที่ลดลง ไมนอยกวารอยละ ๕ ตอป 

   ๓. จํานวนหมูบานที่มีกลุมเกษตรกรจัดการดินและน้ําไมนอยกวารอยละ ๒๐ ตอป 

   ๔. จํานวนกลุมเกษตรกรที่ผลิตปุยอินทรียไมนอยกวา ๓๐ กลุมตอป 

   ๕. จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ลดการใชสารเคมี ไมนอยกวารอยละ ๕ ตอป 

  กลยุทธ  

   ๑. พัฒนาแหลงน้ําหลัก (บึงสีไฟ แมน้ํายม นานและพิจิตร) ใหมีความอุดมสมบูรณ 

ของระบบนิเวศนเกิดคุณคาสูงสุดตอการพัฒนาจังหวัดอยางเปนระบบ 

   ๒. ปฏิรูประบบการบริหารจัดการดินน้ํา และทรัพยากรแบบบูรณาการตลอดหวงโซ 

ของธรรมชาติเพ่ือรองรับการเกษตร และการพัฒนาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ ๒  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร  และฐานชุมชนที่เขมแข็ง 

  เปาประสงค 

        ๑. ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพมาตรฐานการสงออก สินคาทางการเกษตร สามารถ

สรางรายไดใหกับจังหวัด สรางงาน อาชีพ และรายไดแกประชาชนชุมชน  

        ๒. หมูบานมีศักยภาพในการพ่ึงตนเองสูงประชาชนมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงที่เขมแข็งเพ่ิมมากขึ้นอยางตอเนื่อง 

  ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

   ๑. อัตราการขยายตัว GPP ภาคเกษตร เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยรอยละ ๒ ตอป 

   ๒. มูลคาผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัด (ขาว) เพ่ิมขึ้น ไมนอยกวารอยละ ๑๐ ตอป 

   ๓. รายไดท่ีเพ่ิมขึ้นจากการจําหนายผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) ไมนอยกวารอยละ  
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๑๐ ตอป 

 

   ๔. จํานวนที่ลดลงของครัวเรือนที่ตกเกณฑ จปฐ.ไมนอยกวารอยละ๒๐ ตอป 

   ๕. จํานวนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงที่เพ่ิมขึ้นไมนอยกวา ๒๕ หมูบานตอป 

   ๖. จํานวนผูประกอบการใหม Start Upไมนอยกวา ๕ รายตอป 

   ๗. จํานวนผูประกอบการ OTOP ที่ยกระดับเปนผูประกอบการ SME ไมนอยกวา  

๕ รายตอป 

   ๘. รายไดจากการทองเที่ยวเพ่ิมขึ้น ไมนอยกวารอยละ๕ ตอป 

   ๙. จํานวนที่เพ่ิมข้ึนผูเขาชม VDO Clip แหลงทองเท่ียวของจังหวัดที่เผยแพรใน Social 

Media เชน Line,YouTube,Facebook เปนตน 

  กลยุทธ  

       ๑. ยกระดับศักยภาพการแขงขันของผลผลิตหลักทางการเกษตร สรางแบรนดสินคาการเกษตรสู

สากลดวยเทคโนโลยี นวัตกรรม และการเกษตรมาตรฐานปลอดภัย 

       ๒. สรางงาน อาชีพรายไดแกชุมชน ประชาชนจากฐานการเกษตร ภูมิปญญาและปรับเปลี่ยนวิถี

ชีวิตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพ่ึงตนเองทางรายไดอยางยั่งยืน 

       ๓. สรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก สงเสริมผูประกอบการรายใหมสนับสนุน

การพัฒนาผลิตภัณฑจังหวัดใหมีคุณภาพที่แขงขันได 

       ๔. พัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศนเชิงเกษตรเชิงสุขภาพ และศาสนา วัฒนธรรม 

       ๕. พัฒนาระบบการคมนาคมโลจิสติกส  ทางน้ํา  ทางราง  และโครงสรางพื้นฐานรองรับการ

เชื่อมโยงในพ้ืนที่กับจังหวัด กลุมจังหวัดและความเปนเมือง 

ยุทธศาสตรที่ ๓  การเสริมสรางสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยางยั่งยืน 

  เปาประสงค 

        -ปญหาสังคมของจังหวัดในทุกดานลดลงอยางตอเนื่องจนผานเกณฑมาตรฐานและ

เปาหมายการพัฒนาของประเทศ 

  ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

   ๑. จํานวนผูสูงอายุท่ีไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพดี มีงานทําไมนอยกวา 

รอยละ ๑๐ ตอป 

   ๒. จํานวนแรงงานที่ไดรับการเสริมสรางผลิตภาพเพ่ิมขึ้น 

   ๓. จํานวนคนพิการ ผูดอยโอกาส ที่ไดรับการพัฒนา และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

   ๔. จํานวนเด็กและเยาวชนที่ไดรับการศกึษาขั้นพื้นฐานครบ ๑๐๐% 

   ๕. อัตราการลดลงของปญหาอาชญากรรมไมนอยกวารอยละ ๕ ตอป 

         ๖. อัตราที่ลดลงของคดียาเสพติด ไมนอยกวารอยละ ๕ ตอป 

  กลยุทธ  



 

แผนพฒันาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลตําบลทุงนอย อําเภอโพทะเล จังหวัดพจิิตร หนา 76 

 

        ๑. พัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย และการปฏิรูประบบการศึกษาทุกระดับเพ่ือสราง

สังคมที่มีคุณภาพ 

        ๒. เสริมสรางความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และความสงบเรียบรอย

ดวยกลไกชุมชน หมูบาน และการบูรณาการภาครัฐแบบเขมขน 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรที่ ๔  การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสูสากล 

  เปาประสงค 

   ๑. คุณภาพการบริการขององคกรภาครัฐและประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนา

จังหวัดเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 

   ๒. ประชาชน ชุมชน ตื่นตัวตอการเปลี่ยนแปลง และจังหวัดพิจิตรมีความพรอมในการ

เปนเมืองที่ไปสูสากล 

  ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

   ๑. จํานวนหมูบานที่ประสบความสําเร็จในการแกปญหาดวยการสรางดัชนีความสุข   

มวลรวมไมนอยกวารอยละ ๓ ตอป 

   ๒. จํานวนสวนราชการ หนวยงานที่ดําเนินการพัฒนาขีดสมรรถนะของการบริหาร  

จัดการตามเกณฑคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

   ๓. จํานวนสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาเปนศูนยพัฒนาศักยภาพชุมชนสูสากล 

   ๔. จํานวนสถานศึกษาที่เปดหลักสูตรหลายภาษาเพิ่มข้ึน 

  กลยุทธ  

         ๑. พัฒนาบริการภาครัฐ ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม เพ่ิมประสิทธิภาพปฏิบัติการ    

เชิงรุกของภารกิจแหงรัฐทั่วทุกพื้นที ่

         ๒. พัฒนาคุณภาพบริการ บุคลากรภาครัฐและปรับระบบการบริหารราชการแผนดิน     

มีประสิทธิภาพที่มีธรรมาภิบาล 

         ๓. เตรียมพรอมประชาชนสูสากล เชื่อมโยงการพัฒนาจังหวัดกับอาเซียนและภูมิภาค 

ยุทธศาสตรที่ ๕  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรูใหหลากหลายเพื่อมุงสู         

ความเปนเลิศ 

  เปาประสงค 

   - องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพิจิตรพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ 

  ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

   ๑. จํานวนโครงการ/ กิจรรมที่ดําเนินงานเก่ียวกับการการจัดการศึกษาและพัฒนาทักษะ

ใหแกนักเรียนอยางนอยปละ  ๑  โครงการ 
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   ๒.จํานวนโครงการ/ กิจกรรมที่ดําเนินการเก่ียวกับการสงเสริมใหผูเรียนมีการดําเนินชีวิต

ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางนอยปละ  ๑  โครงการ 

   ๓.จํานวนโครงการ/ กิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภท      

ใหมีคุณภาพอยางนอยปละ  ๑  โครงการ 

   ๔.จํานวนโครงการ/ กิจกรรมที่ดําเนินการสรางความพรอมของสื่อเทคโนโลยีการเรียน

การสอนที่ทันสมัยอยางนอยปละ  ๑  โครงการ 

   ๕.จํานวนโครงการ/ กิจกรรมที่ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวน

รวมอยางนอยปละ ๑ โครงการ 

   ๖.จํานวนโครงการ/ กิจกรรมที่ดําเนินการเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม อยางนอยปละ    

๑  โครงการ 

 

 

 

  กลยุทธ  

   ๑. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาใหแกนักเรียนพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

เบื้องตนในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

   ๒. สงเสริมใหผูเรียนมีการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   ๓. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภทใหมีคุณภาพ 

   ๔. การสรางความพรอมของสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ทันสมัย 

   ๕. การบริหารจัดการศกึษาแบบมีสวนรวม 

   ๖. พัฒนาและสงเสริมคณุธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม 

 

๒. ยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลทุงนอย อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร  

 ๒.๑ วิสัยทัศน 

เทศบาลตําบลทุงนอย  ไดกําหนดวิสัยทัศน (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณในอุดมคติ  ซึ่งเปน

จุดมุงหมายความคาดหวังทีต่องการใหเกิดขึ้นในอนาคตขางหนา ซึ่งจะสามารถสะทอนถึงสภาพการณของทองถ่ินใน

อนาคตอยางรอบดาน ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานตางๆ จึงไดกําหนดวิสัยทัศน  คาดหวังท่ีจะ

ใหเกิดขึ้นในอนาคต  ดังนี้ “ทุงนอยตําบลนาอยู เฟองฟูวัฒนธรรมประเพณี  คุณภาพชีวิตดีทั่วหนา มุงเนน

การศึกษา นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  

 ๒.๒ ยุทธศาสตร 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลรวมกับประชาคมทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมท้ังองคกร

ตางๆ  ที่เก่ียวของ ไดกําหนดยุทธศาสตรของเทศบาล  5  ดาน  โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ยุทธศาสตรที่ ๑  การบริหารทรัพยากรน้ํา และดิน อนุรักษฟนฟู  ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล 

  เปาประสงค 
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           - เทศบาลตําบลทุงนอยมีดิน น้ํา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนาการ

เกษตรคุณภาพ พื้นที่การเกษตรมีความสมบูรณเพ่ิมมากขึ้น 

  ตัวชี้วัด และคาเปาหมาย   

   1. จํานวนหมูบานที่มีกลุมเกษตรกรจัดการดินและน้ําไมนอยกวารอยละ 5 ตอป 

   2. จํานวนกลุมเกษตรกรที่ผลิตปุยอินทรียไมนอยกวา 5 ครัวเรือนตอป 

   3. จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ลดการใชสารเคมี ไมนอยกวารอยละ ๕ ตอป 

  กลยุทธ  

   ๑. พัฒนาแหลงน้ําหลัก เชน หนอง คลอง บึง และแมน้ําพิจิตร ใหมีความอุดมสมบูรณ 

ของระบบนิเวศนเกิดคุณคาสูงสุดตอการพัฒนาจังหวัดอยางเปนระบบ 

   ๒. ปฏิรูประบบการบริหารจัดการดินน้ํา และทรัพยากรแบบบูรณาการตลอดหวงโซ    

ของธรรมชาติเพ่ือรองรับการเกษตร และการพัฒนาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ ๒  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เขมแข็ง 

  เปาประสงค 

        ๑. ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพมาตรฐานการสงออก สินคาทางการเกษตร สามารถ

สรางรายไดใหกับชุมชน/หมูบาน สรางงาน อาชีพ และรายไดแกประชาชนชุมชน   

        ๒. หมูบานมีศักยภาพในการพ่ึงตนเองสูงประชาชนมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงที่เขมแข็งเพ่ิมมากขึ้นอยางตอเนื่อง 

 

 

  ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

   1. มูลคาผลผลิตทางการเกษตรของตําบลทุงนอย เชน ขาว ขา พืชผลทางการเกษตร 

เพ่ิมขึ้น ไมนอยกวารอยละ 3 ตอป 

   2. จํานวนที่ลดลงของครัวเรือนที่ตกเกณฑ จปฐ.ไมนอยกวารอยละ 5 ตอป 

   3. จํานวนครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียงที่เพ่ิมข้ึนไมนอยกวา 2 ครัวเรือนตอป 

   4. จํานวนถนนมีการปรับปรุงซอมแซม ไมนอยกวารอยละ 3 ตอป 

   5. จํานวนการขุดลอกคูคลอง หนองบึง ไมนอยกวารอยละ 2 ตอป    

  กลยุทธ  

        ๑. ยกระดับศักยภาพการแขงขันของผลผลิตหลักทางการเกษตร  

        ๒. สรางงาน อาชีพรายไดแกชุมชน ประชาชนจากฐานการเกษตร ภูมิปญญาและ

ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพ่ึงตนเองทางรายไดอยางยั่งยืน 

        ๓. สรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก สงเสริมผูประกอบการรายใหม

สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑจังหวัดใหมีคุณภาพที่แขงขันได 

        ๔. พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศนเชิงเกษตรเชิงสุขภาพ และศาสนา วัฒนธรรม 
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        ๕. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานรองรับการเชื่อมโยงในพื้นที่กับจังหวัด กลุมจังหวัดและ   

ความเปนเมือง 

ยุทธศาสตรที่ ๓  การเสริมสรางสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยางยั่งยืน 

  เปาประสงค 

        -ปญหาสังคมของจังหวัดในทุกดานลดลงอยางตอเนื่องจนผานเกณฑมาตรฐานและ

เปาหมายการพัฒนาของจังหวัด 

  ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

   ๑. จํานวนผูสูงอายุท่ีไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพดี มีงานทําไมนอยกวา 

รอยละ 5 ตอป 

   ๒. จํานวนแรงงานที่ไดรับการเสริมสรางผลิตภาพเพ่ิมขึ้น 

   ๓. จํานวนคนพิการ ผูดอยโอกาส ที่ไดรับการพัฒนา และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

   ๔. จํานวนเด็กและเยาวชนที่ไดรับการศกึษาขั้นพื้นฐานครบ ๑๐๐% 

   ๕. อัตราการลดลงของปญหาอาชญากรรมไมนอยกวารอยละ 2 ตอป 

         ๖. อัตราที่ลดลงของคดียาเสพติด ไมนอยกวารอยละ 2 ตอป 

  กลยุทธ  

        ๑. พัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย และการปฏิรูประบบการศึกษาทุกระดับเพ่ือสราง

สังคมที่มีคุณภาพ 

        ๒. เสริมสรางความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และความสงบเรียบรอย

ดวยกลไกชุมชน หมูบาน และการบูรณาการภาครัฐแบบเขมขน 

ยุทธศาสตรที่ ๔  การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบรกิารสูสากล 

  เปาประสงค 

   ๑. คุณภาพการบริการขององคกรภาครัฐและประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนา

จังหวัดเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 

   ๒. ประชาชน ชุมชน ตื่นตัวตอการเปลี่ยนแปลง และจังหวัดพิจิตรมีความพรอมในการ

เปนเมืองที่ไปสูสากล 

  ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

   ๑. จํานวนครัวเรือนที่ประสบความสําเร็จในการแกปญหาดวยการสรางดัชนีความสุข   

มวลรวมไมนอยกวารอยละ ๓ ตอป 

   ๒. จํานวนสํานัก/กอง/งานที่ดําเนินการพัฒนาขีดสมรรถนะของการบริหารจัดการตาม

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ    

  กลยุทธ  

         ๑. พัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพปฏิบัติการ เชิงรุกของภารกิจเทศบาลทั่วทุกพ้ืนท่ี 

         ๒. พัฒนาคุณภาพบริการ บุคลากรภาครัฐและปรับระบบการบริหารราชการแผนดิน     

มีประสิทธิภาพที่มีธรรมาภิบาล 
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         ๓. เตรียมพรอมประชาชนสูสากล ประชาคมอาเซี่ยน 

ยุทธศาสตรที่ ๕  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรูใหหลากหลายเพื่อมุงสู         

ความเปนเลิศ 

  เปาประสงค 

   - เทศบาลตําบลทุงนอยพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ 

  ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

   1.จํานวนโครงการ/ กิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภท      ให

มีคณุภาพอยางนอยปละ  ๑  โครงการ 

   2.จํานวนโครงการ/ กิจกรรมท่ีดําเนินการเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม อยางนอยปละ    

๑  โครงการ 

  กลยุทธ  

   ๑. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาใหแกนักเรียนพัฒนาทักษะวิชาชีพเบ้ืองตนใน

ระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัย 

   ๒. สงเสริมใหผูเรียนมีการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   ๓. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภทใหมีคุณภาพ 

   ๔. การสรางความพรอมของสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ทันสมัย 

   ๕. การบริหารจัดการศกึษาแบบมีสวนรวม 

   ๖. พัฒนาและสงเสริมคณุธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม 

 

3. การวิเคราะหเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 

 3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 - ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและอนาคต        

ดวยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค)  

จุดแขง็ 

1. เปนองคกรท่ีกอตั้งมาจากทองถิ่นโดยตรง คณะผูบริหารมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจาก

ประชาชนการบริหารงานเปนไปตามหลักประชาสังคม มีการกําหนดนโยบายการพัฒนาตามความตองการของ

ประชาชน จึงทําใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล อยางสูงสุด ทําใหเขาใจสภาพปญหาและ

ความตองการของทองถ่ินและประชาชนในพ้ืนที่อยางชัดเจน ซึ่งผูบริหารทองถ่ิน เล็งเห็นความสําคัญและสนับสนุน

การดําเนินงานตามนโยบายภาครัฐ และเทศบาลมีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ และมีทักษะในการบริหารงาน 

การปฏิบัติหนาที่โดยดําเนินงานตามขอกฎหมาย ขอระเบียบ ขอบังคบั และยึดปฏิบัติอยางชัดเจน 

2.  ชุมชน/หมูบาน เทศบาลฯ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ มีความรู ความเขาใจ เขาถึงปญหาและ

สาเหตุของปญหาตางๆ ในพ้ืนที่ สามารถจัดลําดับความสําคัญของปญหาและระบุความตองการที่แทจริงของ

ประชาชน เพ่ือไปสูการพัฒนาอยางตรงจุดและทันตอเหตุการณ 

3. ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลทุงนอย มีการดําเนินชีวิตเรียบงาย รักสงบ และมีอาชีพหลัก  
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คือ เกษตรกรรม และสวนมากจะยึดหลักปรัชญาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เนนการพ่ึงตนเอง 

 4.  เทศบาลฯ มีการดําเนินการตามนโยบายที่เรงดวน เพ่ือสนองตอความตองการของประชาชนได

อยางรวดเร็ว ทันตอสถานการณ 

5. เทศบาลฯ ใหความรวมมือและสนับสนุนหนวยงานอื่นในการปฏิบัติงานราชการอยางตอเนื่อง 

สม่ําเสมอ จึงมีผลตอการพัฒนาดานตางๆ อยางมีประสิทธภิาพ เกิดประสิทธผิล  

6.  สภาพพ้ืนท่ีมีความสะดวก งายตอการปฏิบัติหนาที่หรือดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

 7.  ประชาชนในเขตเทศบาลฯ มีศูนยรวมทางดานจิตใจ อยางชัดเจน คือ วัดทุงนอย ซึ่งมีทาน        

เจาอาวาส พระครูพิพัฒนธรรมโกศล เปนแหลงยึดเหนี่ยวจิตใจ  

 8.  โครงสรางขององคกรมีความชัดเจนและมีข้ันตอนการปฏิบัติงาน มีการแบงมอบหมายงาน

ภาระหนาที่ความรับผิดชอบตามระเบียบ กฎหมาย อยางถูกตอง รัดกุม 

 9.  การพัฒนาและการจัดกิจกรรม ของเทศบาลตําบลทุงนอย เนนประชาชนในพ้ืนที่เปน 

ศูนยกลางในการพัฒนา เนนประชาชนมีสวนรวมในทุกๆ กิจกรรม และยึดหลักธรรมาภิบาลในการพัฒนาเปนสําคัญ 

  10. การบริหารจดัการน้ําและมีระบบชลประทานที่ดี ทําใหภาคการเกษตรมีผลผลิตที่นาพึงพอใจ 

จุดออน 

1. จํานวนบุคลากรและงบประมาณ เครื่องมือ เครื่องใช มีนอยเม่ือเทียบกับปริมาณงาน ภารกิจ 

ทีอ่ยูในความรับผิดชอบ  

2. ขาดระบบการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานที่แทจริง ทันตอสถานการณ และตัวชี้วดัที่มคีุณภาพ     เพ่ือ

สนับสนุนการวางแผนการพัฒนาใหเปนไปตามวัตถุประสงค ขั้นตอนในการดําเนินงานยังไมไดมาตรฐานเทาที่ควร 

การประสานงานระหวางหนวยงาน และนอกเทศบาลฯ ยังไมดีเทาที่ควร ประชาชนบางสวนไมเห็นความสําคัญใน

การมีสวนรวม การประชาสังคม   

โอกาส 

1. ผูนําหมูบาน กํานัน ผูใหญบาน ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน ใหความสนใจและสนับสนุน 

การดําเนินงานดานตางๆ มีสวนรวมในการทํากิจกรรมทุกครั้ง 

 

2. พ้ืนที่ในเขตเทศบาลตําบลทุงนอย มีลักษณะเปนพ้ืนท่ีที่สามารถติดตองาย สะดวก รวดเร็ว   

ไมมีอุปสรรคในการเขาถึงหรือการพัฒนา 

3. การกระจายอํานาจทําใหทองถ่ินพึ่งตัวเองได สามารถดําเนินงานตามสภาพปญหาที่แทจริง 

ของทองถิ่น มีการรวมกลุมกันของทองถ่ิน ทราบสภาพปญหาของทองถิ่นอยางแทจริง โดยรัฐธรรมนูญใหการรับรอง

สิทธิภาคประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน  

  อุปสรรค 

1. ขอระเบียบ ขอกฎหมายและภารกิจบางอยางไมเอ้ืออํานวย ขาดความชัดเจน มีการซ้ําซอน 

กันของอํานาจ หนาที่ในแตละหนวยงาน การประสานงานระหวางหนวยงานขาดประสิทธิภาพ 

  2. ขาดกลไกหรือเครื่องมือในระดับนโยบายและปฏิบัติ ในการบริหารแผนหรือนโยบายที่    

กําหนดไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมชัดเจน 
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3. การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลไมเปนไปตามประมาณการรายรับของเทศบาล ไมเพียงพอ  

ตอคาใชจายในการดําเนินกิจกรรม สงผลใหการพัฒนาไมเปนไป ตามวัตถุประสงค และสภาพทางเศรษฐกิจใน

ระดับประเทศ สงผลใหเศรษฐกิจระดับทองถ่ินไมเปนไปตามวัตถุประสงค และเปาหมายที่กําหนด  

  3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ  

   - ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา 

   - ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนตามประเด็นการพัฒนา 

  (1) การพัฒนาดานโครงการสรางพื้นฐาน 

 ปญหา 

   1. เสนทางคมนาคม บางแหงยังตองปรับปรุง ซอมแซม และถนนยังเปนลูกรัง            มี

ฝุนคละคลุง ทําใหเกิดมลภาวะตอประชาชนท่ีสัญจรไป-มา  

   2.  การไฟฟาและแสงสวาง ยังไมทั่วถึงทุกพื้นที่ ทุกหลังคาเรือน ในบางจุดอุปกรณไฟฟา

ชํารุดเสียหาย  

   3.  ระบบประปายังไมสมบรูณแบบ ในบางพ้ืนที่ปริมาณน้ําอุปโภค บริโภค ไมเพียงพอตอ

ความตองการของประชาชน 

   4. ขาดแคลนแหลงน้ําในฤดูแลง ในการอุปโภค บริโภค และใชในการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยตางๆ  

 ขอบเขตและปริมาณของปญหา พื้นท่ีเปาหมาย กลุมเปาหมาย  

 1. เสนทางคมนาคม มีบางสวนสามารถปรับปรุงและพัฒนาใหมีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินได แตถนนบางเสนทาง เชน ถนนเสนสายคันคลองชลประทาน ซี 40 ระหวาง หมูที่ 6 - หมูที่ 7         ผาน

บริเวณหนาสํานักงานเทศบาลตําบลทุงนอย จนถึงเขตติดตอตําบลวัดขวาง สภาพเปนถนนลูกรัง ทําใหเกิดละอองฝุน

หนาทึบ เกิดมลภาวะทางอากาศ จนเปนเหตุใหเด็กนักเรียน และประชาชนท่ีสัญจรไป-มา ไดรับความเดือดรอน ซึ่งมี

ปริมาณของยานพาหนะผานไปมามากพอสมควร เพราะมีสถานที่ราชการตั้งอยู ทั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล

ตําบลทุงนอย สํานักงานเทศบาลตําบลทุงนอย วัดทุงนอย วัดเถรนอย และบานเรือน ที่พักอาศัยของประชาชน ที่อยู

บริเวณริมถนนลูกรัง ก็มีหลายหลังคาเรือน และเปนเสนทางที่ใชสัญจรไป-มาของประชาชนและเด็กนักเรียนจํานวน

มาก 

 2. ไฟฟาและแสงสวาง ในเขตเทศบาลตําบลทุงนอย หมูบานที่อยูบริเวณชายขอบ ยังไมมี

ระบบไฟฟา เพราะอยูหางจากชุมชนมาก เนื่องจากพ้ืนที่สวนใหญเปนพ้ืนที่การเกษตร ลักษณะของการอยูรวมกัน

ยังไมหนาแนน เปนบริเวณกลางทุงนา และอีกกรณีคือ การแกไขปญหาของการขาดแคลนไฟฟาของประชาชนยัง

เปนปญหาและแกไขไมถูกตอง โดยการลักลอบใชไฟฟาสาธารณะ จนเปนเหตุใหภาครัฐไดรับความเสียหาย เทศบาล

ตําบลทุงนอย จึงตองแกปญหาโดยการสํารวจและเปลี่ยนแปลงแกไขใหถูกตอง 

3. ระบบประปาหมูบาน ของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลทุงนอย ยังไมเพียงพอตามความ

ตองการของประชาชน เชน ประชาชนหมูที่ 1 และหมูที่ 3 ตําบลทุงนอย ระบบประปาหมูบานยังผลิตน้ําเพ่ือ

อุปโภค บริโภค  ไมเพียงพอตอความตองการของประชาชน มีสาเหตุมาจากระบบที่ยังไมสมบูรณ ขนาดของทอสง

น้ําเล็กและรั่วไหล ไมมีแรงดันน้ํา ทําใหประชาชนที่อยูปลายน้ําหรือมีลักษณะบานสูง ไมไดรับน้ําหรือรับไดแตไม
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เพียงพอตอความตองการ และระบบประปาตองใชไฟฟาในการผลิต แตกระแสไฟฟาขาดความสมดุลกับระบบ

ประปา จนทําใหระบบประปาเกิดความเสียหาย ชํารุด พัง ตองทําการซอมแซมจนงบประมาณในการบริหารขาดดุล 

และไมเพียงพอ  

4. แหลงน้ําธรรมชาติ เทศบาลตําบลทุงนอย ขาดแคลนแหลงน้ําในการกักเก็บน้ําเพื่อใชในการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในชวงฤดูแลงขาดแหลงน้ําในการดับเพลิง การลดปญหาฝุนละอองบนทองถนน 

การดูแลทัศนียภาพตางๆ เชน ตนไม ไมดอกไมประดับ เปนตน 

 การคาดการณแนวโนมในอนาคต  

 ปญหาดานโครงสรางพื้นฐานสามารถพัฒนาหรือแกไข ปรับปรุงได โดยการจัดหาเงินงบประมาณ

ใหเพียงพอ ท่ีสามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดอยางทั่วถึง และในสวนของพ้ืนที่ เขตติดตอกับตําบล

ขางเคียงที่ตองพัฒนา แกไข ปรับปรุงรวมกันนั้น เทศบาลตําบลทุงนอย ไดจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม              

ที่เกินศักยภาพ รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นขางเคียง และเทศบาลตําบลทุงนอย ไดของบประมาณสนับสนุนจาก

องคการบริหารสวนจังหวัดพิจิตร กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และหนวยงานอ่ืนที่มีสวนเก่ียวของในการพัฒนา

ทองถ่ิน โดยเทศบาลเทศบาลตําบลทุงนอย ไดนําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาและประสาน

แผนพัฒนา เพ่ือดําเนินการของงบสนับสนุนจากหนวยงานที่ เก่ียวของ โดยคัดเลือกโครงการพัฒนา สําหรับ          

การประสานขอรับการบรรจุในแผนพัฒนาสามปของ อบจ. โดยจัดทําเปนบัญชีประสานโครงการพัฒนาของ อปท.

เพ่ือเสนอคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอําเภอ ซึ่งมีที่มาตามหลักเกณฑที่คระกรรมการประสานแผนพัฒนา

ทองถ่ินระดับจังหวัดกําหนด 

 ความตองการของประชาชน 

  1.  จัดใหมีทางคมนาคมที่มีสภาพใชงานได ทําใหการสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย 

  2.  ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ พรอมติดตั้งไฟฟาสองสวางใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

  3.  กอสรางและขยายเขตระบบประปาหมูบานใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เหมาะสมกับ

จํานวนของครัวเรือนใหสามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลทุงนอยไดอยาง

เพียงพอ ทั่วถึงและครบทุกหลังคาเรือน 

  (2) การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

 ปญหา 

  - ประชาชนขาดความรูในกระบวนการ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรใหไดคุณภาพ

และเปนทีต่องการของตลาด  

  - ขาดการสนับสนุนสงเสริมการลดตนทุนภาคการเกษตร เชน การผลิตปุยจากธรรมชาติ

และนํามาใชในพื้นที่ของตนเอง หรือจําหนายเพ่ือเพ่ิมรายได ลดรายจาย 

 - หนวยงาน/องคกรท่ีมีสวนเก่ียวของในการใหความรู ความเขาใจ ในเรื่องของกลไก

การตลาดยังไมมี หรอืเทคนิคในการจําหนายสินคาภาคการเกษตรใหไดราคาตามที่ตองการ 

    

                         ขอบเขตและปริมาณของปญหา พื้นที่เปาหมาย กลุมเปาหมาย ประชาชนสวนใหญในเขต

เทศบาลตําบลทุงนอย มีอาชีพหลัก คือ การทํากสิกรรม ไมวาจะเปน การทํานา การทําสวน การทําไร หรือการ
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เพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร เชน การทําสวนมะนาว การปลูกขา เปนตน ขอบเขตและปริมาณของปญหา หรือ

กลุมเปาหมาย คือ กลุมเกษตรกร ที่ยังใชสารเคมี ในการทําเกษตร จนทําใหเกิดสารพิษตกคาง และเกิดมลพิษท้ัง 

ทางดิน ทางน้ํา และทางอากาศ  ฉะนั้น อาจรวมกลุมผูมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาภาคการเกษตร มาใหความรู 

ความเขาใจ ในทุกๆ ดาน  

 การคาดการณแนวโนมในอนาคต ภาคการเกษตร เปนสิ่งสําคัญยิ่งที่จะตองดําเนินการพัฒนา

เทศบาลตําบลทุงนอย เล็งเห็นความสําคัญเปนอยางมาก การจัดสรรงบประมาณ การจัดทําโครงการ/กิจกรรม    

จะเนนหนักในเรื่องของภาคการเกษตร อีกทั้ง การเพ่ิมพูนความรู ใหกับเกษตรกร เปนนโยบายที่ตองดําเนินการใน

อนาคตอยางแนนอน 

 

 

 

 ความตองการของประชาชน 

 1. ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลทุงนอยตองการเครื่องมือ ในการแปรรูปผลิตภัณฑ เชน  

เครื่องบดน้ําพริกและตองการความรูในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และสถานที่จําหนายสินคาที่มั่นคงถาวร  

 2. ลานตากผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของผลผลิต ลดความชื้น กอนที่จะ

จําหนาย เพิ่มมูลคาสินคา เพราะลดปญหาการกดราคาผลผลิต เชน ขาวเปลือก เปนตน   

 3. เกษตรกรมีความตองการดานความรูความเขาใจในการจัดตั้งกลุมเกษตรกร การจัดตั้งกลุม

สหกรณ เพ่ือการแขงขันภาคการเกษตรและลดการเอารัดเอาเปรียบจากกลุมพอคาคนกลาง 

  (3) การพัฒนาดานสังคม 

 ปญหา  

  1.  จํานวนผูสูงอายุเพ่ิมข้ึน แตขาดกิจกรรมสําหรับการสงเสริมคุณภาพทางดานจิตใจและ

สุขภาพรางกาย 

  2.  โรคติดตอ หรือโรคแพรระบาดยังมีอยู เชน โรคไขเลือดออก  

   3.  เด็กและเยาวชน ขาดความรัก ความหวงแหน ทองถ่ินบานเกิด  

  4.  ปญหาดานยาเสพติด ในกลุมเสี่ยง ยังมีอยู 

  5.  ขาดสถานที่สําหรับการเลนกีฬา นันทนาการ และสถานที่พักผอนหยอนใจ 

 ขอบเขตและปริมาณของปญหา พื้นท่ีเปาหมาย กลุมเปาหมาย  

1. เนื่องจากประชาชนสวนใหญไดรับสารอาหารที่มีประโยชน ปลอดสารพิษ จึงทําให 

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลทุงนอย มีอายุยืนยาว เปนพิเศษ ฉะนั้น จึงเปนเหตุใหจํานวนผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้น   

แตกลับไมมีกิจกรรมที่สงเสริมใหผูสูงอายุ สามารถใชเวลาวางในการมีชีวิตอยูนั้นเกิดประโยชนอยางสูงสุด  

2. ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลฯ สวนใหญมีพื้นที่เปนปาหนาแนน อากาศรอนชื้น  

เหมาะแกการเกิดโรคไขเลือดออก ในแตละป สถิติการเกิดโรคไขเลือดออกมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน  

   3. เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลฯ ขาดการปลูกจิตสํานึกในดานรักบานเกิด รักในอาชีพ

ของพอแม ประชาชนในพ้ืนที่สวนใหญ อายุระหวาง 18-35 ป อยูนอกพื้นท่ี ไปศึกษาเลาเรียน หรือไปทํางานที่อ่ืน 
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ทั้งที่พ้ืนที่ทําการเกษตรมีมากมาย แตขาดแรงงานที่สําคัญในการสานตอ สืบทอดอาชีพที่เรียกกันวา “กระดูกสัน

หลังของชาติ” ปญหาดานยาเสพติด เปนปญหาที่รัฐบาลไดกําหนดให เปน วาระแหงชาติ  แตปญหานี้             

กลับไมลดนอยลงเลย เพราะกลุมเสี่ยงสวนใหญ จะมาจากลูกหลานของผูนําในชุมชน/หมูบาน การปกปดปญหา

หรือไมมีขอมูลท่ีเปนจริง จึงยากแกการแกไข กําหนดมาตรการที่ชัดเจน 

   4. จากปญหาในขอที่ 3 มีเหตุมาจาก ในเขตเทศบาลฯ ไมมีพ้ืนที่ในการเลนกีฬาหรือ

นันทนาการ ที่ไดมาตรฐาน ขาดอุปกรณกีฬาที่กลุมเสี่ยงในการติดสารเสพติดตองการอยางแทจริง หรือขาดพื้นที่ใน

การใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ปญหานี้ตองไดรับความรวมมือจากทุกฝายในการแกไข มิฉะนั้น จากปญหาผูติดยา

เสพติด ก็จะมีปญหาอาชญากรรมตามมาอีกดวย 

 การคาดการณแนวโนมในอนาคต เทศบาลตําบลทุงนอย จะดําเนินการสงเสริมและสนับสนุน

ทั้งทางดานสาธารณสุข  จัดวิทยากรมาอบรมใหความรู ความเขาใจ และจัดใหมีอาสาสมัครสาธารณสุขเปนตัวแทน

ของเทศบาลคอยดูแลสอดสองปญหาสาธารณสุขภายในชุมชนของตนเองและประสานมายังเทศบาลเพ่ือใหความ

ชวยเหลือ  และจัดใหมีโครงการดานสาธารณสุข ลงไปยังชุมชน/หมูบานตาง ๆ อยางทั่วถึง สวนในดานการลด

ปญหาตางๆ ในเด็กและเยาวชน สิ่งสําคัญการปลูกฝงจิตสํานึกที่ดี ทั้งเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม สามารถชวยไดดี

และลงทุนนอย เชน การปลูกฝงในเรื่องเก่ียวกับความสําคัญของหมูบาน/ชุมชน ใหเด็กและเยาวชนเล็งเห็น

ความสําคัญในถิ่นที่อยู บานเกิด อาชีพดั้งเดิม สวนเรื่องของยาเสพติด หากกลุมนี้ไดรับรูถึงโทษของยาเสพติด โดย

จัดอบรมทั้งทางโลก และทางธรรม ก็สามารถลดปญหาลงได และการสงเสริมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน มีการ

สงเสริมโดยการอบรมทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเพ่ือสรางความตระหนักและ

เทศบาลไดสงเสริมกิจกรรมดานประเพณีและวัฒนธรรม ทั้ งที่ดําเนินการเองและจัดงบประมาณอุดหนุน          

ดานสถานที่พักผอนหยอนใจและนันทนาการเทศบาลไดสงเสริมกีฬาในชุมชนโดยจัดสรางสนามกีฬาในชุมชนและ

สนับสนุนอุปกรณกีฬาในการฝกซอมและแขงขัน หรือมีการสงตัวแทนใหเปนนักกีฬาระดับหมูบาน อําเภอ และ

ระดับจังหวัด ก็เปนทางเลือกที่ดี สวนสถานที่หรือสวนสาธารณะของเทศบาล จัดสงเสริมการปลูกตนไมในชุมชน

และที่สาธารณะตาง  ๆ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน ลดมลภาวะโลกรอน ทุกอยางเปน

สิ่งจําเปนที่เทศบาลตําบลทุงนอยตองดําเนินการและคาดการณไวในอนาคต 

 ความตองการของประชาชน 

 ประชาชนตองการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ไดรับบริการสาธารณสุขอยางทั่วถึง เด็ก เยาวชนไดรับ

การปลูกฝงใหอยูในจริยธรรมมีความสนใจในประเพณีของทองถิ่นอันดีงาน มีลูกหลานสานตออาชีพเกษตรกรรม

อยางภาคภูมิใจ   และสถานที่พักผอนหยอนใจ  สถานที่เลนกีฬา  ออกกําลังกายและนันทนาการอยางเพียงพอ และใช

พ้ืนที่สาธารณะประโยชนหรือพ้ืนที่วางเปลาใหเกิดประโยชนสูงสุด 

  (4) การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 

 ปญหา 

 1.  ประชาชนขาดความตระหนัก ความกระตือรือรน ในการมีสวนรวมทางการเมือง    

การบริหาร อยางจริงจัง 

 2.  ผูบริหารงานและผูปฏิบัติงาน บางสวนของเทศบาลตําบลทุงนอย ยังไมยึดและปฏิบัต ิ

ตามหลักธรรมาภิบาล 
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 3.  สถานท่ี เครื่องมือ เครื่องใช ในการปฏิบัติงานไมเพียงพอและไมทันสมัย 

 4.  การสงเสริม พัฒนาและปรับปรุงในสวนของการจัดเก็บรายไดของเทศบาลฯ           

ไมเพียงพอตอการบริหารงาน 

 ขอบเขตและปริมาณของปญหา พื้นท่ีเปาหมาย  กลุมเปาหมาย  ประชาชนในเขต

เทศบาลตําบลทุงนอย บางสวนขาดความตระหนัก ความกระตือรือรน ในการท่ีจะรวมกิจกรรมทางการเมือง การ

บริหารงาน เชน การประชาสังคม การเขารวมประชุม อบรม หรือการใหความรู ในเรื่องตางๆ สาเหตุมาจาก

ประชาชนในพ้ืนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ชวงระหวางระยะเวลาในการทํานา ทําไร ทําสวน คือ 04.30 น. ถึง

เวลา 18.30 น. และบางสวนไมไดอยูในพ้ืนที่  ดานการมีสวนรวมของประชาชนบกพรอง ทําใหไมทราบความ

ตองการของประชาชนอยางแทจริง และการบริหารงานไมบรรลุวัตถุประสงค สวนในดานของการปฏิบัติงาน ปฏิบัติ

หนาที่ ของบุคลากรในเทศบาลฯ บางสวนไมยึดหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน ขาดความกระตือรือรนในการ

ทํางานและขาดประสิทธิภาพ อาจเนื่องมาจากขอจํากัดของทรัพยากร ไมวาจะเปน เงิน คน หรือสวนอ่ืน ขาดการ

สงเสริมพัฒนาดานพ้ืนฐานของการทํางาน  ดานอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชของเทศบาลมีไมเพียงพอ เนื่องจาก

งบประมาณในการจัดหามีจํากัด  รายไดของเทศบาลมีนอยซึ่งไมเพียงพอตอการดําเนินงานพัฒนาดานตาง ๆ  

รายไดของเทศบาลสวนใหญเปนรายไดที่สวนกลางจัดสรรให  รายไดจากการจัดเก็บเองมีนอยเนื่องจากพ้ืนที่

เทศบาลฯ เปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ไมมีแหลงเศรษฐกิจภายในเขตเทศบาลฯ  

 การคาดการณแนวโนมในอนาคต  เทศบาลตําบลทุงนอย จัดใหมีการประชาสัมพันธ  

เผยแพร  และสงเสริมใหประชาชนมีความสนใจในการเมืองการบริหารโดยใชสื่อตาง ๆ ของเทศบาล  จัดอบรมแกน

นําในชุมชน/หมูบาน และสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองการบริหารโดยการจัดตั้งกลุมตัวแทนของ

ชุมชน/หมูบาน ในดานตาง ๆ สวนในเรื่องบุคลากรของเทศบาลฯ จัดใหมีการสงเสริมพัฒนาระบบการทํางาน โดย

การสงอบรมอยางตอเนื่องเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน  สรางแรงจูงใจใหกับผูปฏิบัติงาน 

ทําใหมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน และใหทุกคนยึดถือ ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอยางแทจริง สวนดานการ

พัฒนาการจัดเก็บรายได จัดใหมีการประชาสัมพันธเก่ียวกับการชําระภาษี การตอใบอนุญาตตางๆ และการปฏิบัติ

ตามเทศบัญญัติ การปรับปรุงดานแผนที่ภาษีใหสามารถจัดเก็บไดอยางทั่งถึง  ยุติธรรมและครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด  

เรงรัดการจัดเก็บใหครบถวนตามกําหนดเวลา  อีกทั้งออกเทศบัญญัติเพื่อปรับปรุงอัตราการจัดเก็บใหทันตอ

สถานการณปจจุบันและเพียงพอตอการดําเนินการ   

 ความตองการของประชาชน 

 1. สรางความตระหนัก ใหประชาชนเล็งเห็นความสําคัญ ของการมีสวนรวมในดาน

การเมือง การบริหารของเทศบาลตําบลทุงนอยและสนใจที่จะมีสวนรวมกิจกรรมทางเทศบาลจัดขึ้น  

 2. ผูบริหาร บุคลากร ของเทศบาลตําบลทุงนอย ไดรับการพัฒนาสามารถปฏิบัติงานอยาง

มีประสิทธิภาพ  มีการบริการที่ดี  สะดวก  รวดเร็ว  

 3. เทศบาลฯ สามารถจัดเก็บรายไดอยางทั่วถึง และครบถวน เปนธรรม เพ่ือมีรายไดให 

เพียงพอตอการบริหารงานและดําเนินโครงการ/กิจกรรมดานตางๆ มีการสงเสริมและสนับสนุนกลุมสรางอาชีพหรือ

ลงทุนในโครงการ/กิจกรรม เพ่ือกอใหเกิดการสรางงานและกระจายรายได อยางยั่งยืน  

  (5) การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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  ปญหา 

ประชาชนยังใชสารเคมีในการปองกันและลดปญหาดานผลผลิต จนทําใหเกิดมลพิษ 

และทําลายสิ่งแวดลอม  

  ขอบเขตและปริมาณของปญหา พื้นท่ีเปาหมาย กลุมเปาหมาย เนื่องจากประชาชนในเขต

เทศบาลฯ มีพื้นที่เปนแหลงเกษตรกรรม การปลูก การดูแลผลผลิตทางการเกษตร สวนใหญประชาชนยังพ่ึงสารเคมี

ในการเพ่ิมผลผลิตหรือทําลายศัตรูพืช จนทําใหระบบนิเวศน ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ถูกทําลาย 

ประชาชนยังไมเล็งเห็นความสําคัญของการอนุรักษ ปองกันและดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  การคาดการณแนวโนมในอนาคต  เทศบาลตําบลทุงนอย จัดหาพื้นที่สาธารณะประโยชนใน

เขตเทศบาลฯ เพื่อสรางพื้นที่สีเขียว ลดปญหาภาวะโลกรอน และใชพื้นที่วางเปลาใหเกิดประโยชนสูงสุด พรอม

สงเสริมและสนับสนุนการใชปุยชีวภาพ ลดปญหาสารเคมีตกคางในพืชผลทางการเกษตร และการปศุสัตว จัด

โครงการ/กิจกรรม ให ความรู  ความเขาใจ  และสรางจิตสํานึก ในการอนุ รักษ  ป องกันและดูแลเรื่อ ง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และทําใหประชาชนหวงแหน 

  ความตองการของประชาชน 

 ประชาชนตองการ มีความรูในการดูแล อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม      

อยางถูกตอง และมีเครื่องมือเครื่องใชและบุคลากรในการจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง

เพียงพอ สรางจิตสํานึกและมีความตระหนักในการอนุรักษ ปองกัน ดูแล รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม  
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 3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ยุทธศาสตรชาติ  ๒๐  ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) 

๑. ดานความมั่นคง 
 

๒. ดานการสรางความ 

สามารถในการแขงขัน 

๓. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

 

๔. ดานการสรางโอกาสความเสมอ

ภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
๕. ดานการสรางการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

๖. ดานการปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  

          แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๑ : การเสริมสรางและพัฒนา

ศักยภาพทุนมนุษย 

๒ : การสรางความเปนธรรมและลด

ความเหลื่อมล้ําในสังคม 

๓ : การสรางความเขมแข็ง                 

ทางเศรษฐกิจและแขงขัน               

ไดอยางยั่งยืน 

๔ : การเตบิโตที่เปนมิตร             

กับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนา               

อยางยั่งยืน 

๕ : การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ 

สูความมั่งค่ังและยั่งยืน 

๖ : การบริหารจัดการในภาครฐัการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และธรรมาภบิาลในสังคมไทย 

๗ : การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน             

และระบบโลจิสตกิส 

๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

๙ : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่

เศรษฐกิจ 

๑๐ : ความรวมมือระหวางประเทศ

เพื่อการพัฒนา 

      

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

๑. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน กระบวนการผลิตขาว และสินคาเกษตรปลอดภยั           

ที่ไดมาตรฐานเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค                            

ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

๒. สงเสริมการแปรรูป การตลาด และการกระจายสินคาเกษตร เพือ่สราง

มูลคาเพิ่มและสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

๓. พัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวตามมาตรฐานเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว                     

ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ 

 

      

แผนพัฒนาจังหวัดพิจิตร (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

๑. การบริหารจัดการนํ้า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล ๒. การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน

การเกษตร และฐานชุมชนที่เขมแข็ง 

๓.การเสริมสรางสงัคมคุณภาพ               

สันติสุขอยางยั่งยืน 

๔.การพัฒนาขีดความสามารถทางการบรหิารและบริการสูสากล 

      

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิจติร (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

๑. การบริหารจดัการน้ํา ดิน 

ทรัพยากรธรรมชาติ                       

และสิ่งแวดลอมอยางสมดลุ 

๒. การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน

การเกษตร  และฐานชุมชน                     

ที่เขมแข็ง 

๓. การเสรมิสรางสังคม                  

และคณุภาพชีวิตตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียงอยางยั่งยืน 

๔.การพัฒนาขีดความสามารถ

ทางการบริหารและบริการสูสากล 

๕.พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจดัการเรยีนรู                    

ใหหลากหลายเพื่อมุงสูความเปนเลิศ 
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3.4 รายละเอียดแผนผังยุทธศาสตรการพฒันา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ยท.02 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงนอย 

Strategy  Map 

“ทุงนอยตําบลนาอยู เฟองฟูวัฒนธรรมประเพณี คุณภาพชีวิตดีทั่วหนา มุงเนนการศึกษา นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

เปาประสงค 

คาเปาหมาย 

วิสัยทัศน 

ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรที่  1  ก ารบริห ารจัดการ

ทรัพ ยากรดินและน้ํ า  อนุ รักษ ฟ นฟู

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล 

1. เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ในชุมชนใหนาอยู 

2. เพ่ือสนับสนุนการจัดตั้งศนูยกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล เพื่อสุขภาพอนามัยและสุขภาพ

 

- รอยละ80ของผูเขารวมโครงการมีความรัก

และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

- รอยละ70ของปริมาณขยะลดลง 

ยุ ท ธศาสต รที่  2  ก ารพั ฒ น า

เศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและ

ฐานชุมชนที่เขมแข็ง 

ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางสังคม

แล ะคุณ ภ าพ ชี วิ ต ต าม แ น วท า ง

เศรษฐกิจแบบพอเพียงอยางย่ังยืน 

ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางสังคม

และคุณ ภ าพ ชี วิ ต ต ามแน วทาง

เศรษฐกิจแบบพอเพียงอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

การศึกษาและระบบการจัดการเรียนรูให

หลากหลายเพ่ือมุงสูความเปนเลศิ 

พัฒนาระบบคมนาคมโลจิสติกส ทางนํ้า 

ทางราง และโครงสรางพื้นฐานรองรับการ

เช่ือมโยงในพื้นที่กับจังหวัดกลุมจังหวัดและ

ความเปนเมือง 

กลยุทธ 

1. สงเสริมและรณรงคการมีสวนรวมของ

ป ร ะ ช า ช น ให มี ก า ร อ นุ รั ก ษ  ฟ น ฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    

2. สนับสนุนการจัดต้ังศูนยกําจัดขยะมูล

ฝอยและสิ่ งปฏิ กูล  เพื่ อสุขอนามัยและ

สขุภาพของชีวิตประชาชน 

- รอยละ80ของประชาชนที่ ใชถนน 

ไฟฟา ประปามีความพึงพอใจ 

ก่อสร้างพัฒนาระบบคมนาคมโลจิสติกส์ 

ท า ง นํ า  ท า งรา ง  แ ล ะ โค รง ส ร้า ง พื น

ฐานรองรับการเชือมโยงในพืนทีกับจงัหวดั

กลุม่จงัหวดัและความเป็นเมือง 

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คน

พิการ และผูดอยโอกาส 

2. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหประชาชน

ในดานสาธารณสุขและสุขภาพดานการกีฬา  

3. สงเสริมและพัฒนาอาชีพใหแกประชาชน  

4. ปองกันการแพรระบาดของโรคติดตอ 

- รอยละรอยของจํานวนกลุมผูสูงอายุ คน

พิการ ผูติดเช้ือเอดส ไดรับเบี้ยยังชีพ 

- รอยละ80ของกลุมเปาหมาย/ผูเขารวม

โครงการมีความพึงพอใจ 

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ 

และผูดอยโอกาส 

2. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหประชาชนใน

ดานสาธารณสุขและสุขภาพดานการกีฬา  

3. สงเสริมและพัฒนาอาชีพใหแกประชาชน  

4. ปองกันการแพรระบาดของโรคติดตอ 
 

1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการในดาน

การเมือง การบริหารราชการ การกระจายอํานาจและ

การปองกันและปราบปรามการทุจริต  

2. สง เสริมการมีสวนรวมของประชาชน องคกร

ประชาชนในการพัฒนาและการบริหารงาน การบริการ

ทองถิ่น3. สงเสริมและสนับสนุนสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย4. พัฒนาองคกร เครื่องมือ เครื่องใช 

และสถานที่ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ส ง เสริม และสนั บสนุน ก ารจั ด

การศึกษาใหแกนักเรียนพัฒนา

ทักษะ วิชาชีพเบ้ืองตน ในระบบ 

นอกระบบและตามอัธยาศัย 

- รอยละรอยของการบรหิารราชการไมมีการทุจริต- รอยละ

60ของจํานวนครัวเรือนเขามามีสวนรวมในการบริหาร

ทองถ่ิน-รอยละรอยของผูเขารวมโครงการมีความรักชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย- รอยละ90 ขององคกรมีเครื่องมือ

เครื่องใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1. พัฒนาประสิท ธิภาพการบริหารราชการในดาน

การเมือง การบริหารราชการ การกระจายอํานาจและ

การปองกันและปราบปรามการทุจริต  

2. สงเสริมการมสีวนรวมของประชาชน องคกรประชาชน

ในการพัฒนาและการบริหารงาน การบริการทองถ่ิน 3. 

ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ส ถ า บั น ช า ติ  ศ า ส น า 

พระมหากษัตริย 

-กลุม เป าหมาย นักเรียนไดรับการ

พัฒนาทักษะวิชาชีพเบื้องตน 

-จํานวนโครงการท่ีไดดําเนินการ 

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัด

การศึกษาใหแกนักเรียนพัฒนา

ทักษะ วิชาชีพเบื้องตน ในระบบ 

นอกระบบและตามอัธยาศยั 
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แผนงาน 1.แผนงานดานบริหารทั่วไป 

2.แผนงานสาธารณสุข 

1.แผนงานดานบริหารทั่วไป 

2.แผนงานเคหะและชุมชน 

1.แผนงานบริหารทั่วไป 2..แผนงานสังคม

สงเคราะห  3.แผนงานสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน 4. แผนงานงบกลาง 

1.แผนงานบริหารทั่วไป  

2..แผนรักษาความสงบภายใน 

1.แผนงานบริหารทั่วไป  

2..แผนงานการศึกษา 3. แผนงานการ

ศาสนาวัฒนธรรมและประเพณ ี
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3.5 รายละเอยีดยุทธศาสตร 

ความ

เชื่อมโยง

กับ

ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท. 
เปาประสงค 

ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ 

คาเปาหมาย 

ความกาว

หนาของ

เปาหมาย 

กลยุทธ 
ผลผลิต/

โครงการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย

สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตรที่ 

1 การบริหาร

จัดการน้ําดิน

ทรัพยากรธรร

ม ช า ติ แ ล ะ

สิ่ งแ วด ล อ ม

อยางสมดุล 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 

1 การบริหาร

จัดการน้ําดิน

ทรัพยากรธรร

ม ช า ติ แ ล ะ

สิ่ งแ วด ล อ ม

อยางสมดุล 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 

ก า ร บ ริ ห า ร

จั ด ก ารน้ํ า ดิ น

ทรัพยากรธรรม

ช า ติ แ ล ะ

สิ่ ง แ ว ด ล อ ม

อยางสมดุล 

 

 

 

 

 

1 . เพื่ อ ส ง เส ริม

ก ารมี ส ว น ร ว ม

ของประชาชนใน

ก า ร อ นุ รั ก ษ

ทรัพยากรธรรมช

า ติ แ ล ะ

สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ใน

ชุมชนใหนาอยู 

2. เพื่อสนับสนุน

ก ารจั ด ตั้ งศู น ย

กําจัดขยะมูลฝอย

แ ล ะ สิ่ ง ป ฏิ กู ล 

เ พื่ อ สุ ข ภ า พ

อ น า มั ย แ ล ะ

สุขภาพของชีวิต

ประชาชน 

- รอยละ80ของผู เข ารวม

โครงการมีความรักและหวง

แหนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

- รอยละ70ของปริมาณขยะ

ลดลง 

5 10 15 20 ปละ 5 

โครงการ 

1. สงเสริมและ

รณรงคการมี

สวนรวมของ

ประชาชนใหมี

ก า ร อ นุ รั ก ษ 

ฟ น ฟู

ทรัพยากรธรร

ม ช า ติ แ ล ะ

สิ่งแวดลอม    

2 . สนั บ สนุ น

การจัดตั้งศูนย

กําจัดขยะมูล

ฝ อ ย แ ล ะ สิ่ ง

ป ฏิ กู ล  เพื่ อ

สุขอนามัยและ

สุ ข ภ าพ ข อ ง

ชีวิตประชาชน 

1  ส ง เส ริม และ

รณรงคการมีสวน

ร ว ม ข อ ง

ป ระชาชน ให มี

การอนุรักษ ฟนฟู       
ทรัพยากรธรรมช

า ติ แ ล ะ

สิ่งแวดลอม  

  2   สนับสนุน

ก ารจั ด ตั้ งศู น ย

กําจัดขยะมูลฝอย

แ ล ะ สิ่ ง ป ฏิ กู ล 

เพื่ อ สุ ขอน ามั ย

แ ล ะ         

สุขภาพของชีวิต

ประชาชน 

 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม/

กองชาง 

สํานัก 

ปลัด 

เทศบาล/ 

กองคลัง 

แบบ ยท.03 



 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลตําบลทุงนอย อําเภอโพทะเล จังหวัดพจิิตร หนา 92 
 

 

 

 

แบบ ยท.03 

 

ความ

เชื่อมโยง

กับ

ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท. 
เปาประสงค 

ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ 

คาเปาหมาย 

ความกาว

หนาของ

เปาหมาย 

กลยุทธ 
ผลผลิต/

โครงการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย

สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตรที่ 

2  

ก า ร พั ฒ น า

เศรษฐกิจจาก

ฐ า น

ก า ร เก ษ ต ร

แ ล ะ ฐ า น

ชุ ม ช น ที่

เขมแข็ง 

ยุทธศาสตรที่ 

2  

ก า ร พั ฒ น า

เศรษฐกิจจาก

ฐ า น

ก า ร เก ษ ต ร

แ ล ะ ฐ า น

ชุ ม ช น ที่

เขมแข็ง 

ยุทธศาสตรที่ 2  

ก า ร พั ฒ น า

เศรษฐกิจจาก

ฐานการเกษตร

และฐานชุมชน

ที่เขมแข็ง 

พั ฒ น า ร ะ บ บ

คมนาคมโล 

จิสติกส  ทางน้ํ า 

ท า ง ร า ง  แ ล ะ

โค ร ง ส ร า งพื้ น

ฐานรองรับการ

เชื่อมโยงในพื้นที่

กับ จั งห วัดกลุ ม

จังหวัดและความ

เปนเมือง 

- รอยละ80ของประชาชนที่

ใช ถนน  ไฟฟ า  ป ระปามี

ความพึงพอใจ 

5 10 15 20 ปละ 5 

โครงการ 

ก อ ส ร า ง

พัฒนาระบบ

คมนาคม 

โ ล จิ ส ติ ก ส 

ท า งน้ํ า  ท า ง

ร า ง  แ ล ะ

โครงสรางพื้น

ฐ า น ร อ ง รั บ

การเชื่อมโยง

ใน พื้ น ที่ กั บ

จั งห วั ด ก ลุ ม

จั งห วั ด แ ล ะ

โครงการกอสราง

ซ อ ม แ ซ ม ด า น

โครงสรางพื้นฐาน 

กองชาง กองคลัง

เทศบาล 
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ความเปนเมือง 

 

 

 

 

 

แบบ ยท.03 

 

ความ

เชื่อมโยง

กับ

ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท. 
เปาประสงค 

ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ 

คาเปาหมาย 

ความกาว

หนาของ

เปาหมาย 

กลยุทธ 
ผลผลิต/

โครงการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย

สนับ 

สนุน 
2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตรที่ 

3  

การเสริมสราง

สังคมคุณภาพ

สันติสุขอยาง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 

3  

การเสริมสราง

สั ง ค ม แ ล ะ

คุณภาพชีวิต

ตามแนวทาง

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ

พอเพียงอยาง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 3  

การเสริมสราง

สั ง ค ม แ ล ะ

คุ ณ ภ าพ ชี วิ ต

ต าม แ น วท า ง

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ

พอเพียงอย าง

ยั่งยืน 

1. พัฒนาคุณภาพ

ชี วิ ต เด็ ก  ส ต รี 

คนชรา คนพิการ 

และผูดอยโอกาส 

2. ส งเสริมและ

พัฒ นาคุณภาพ

ชีวิตใหประชาชน

ใ น ด า น

สาธารณสุขและ

สุขภาพดานการ

- รอยละรอยของจํานวน

กลุมผูสูงอายุ คนพิการ ผู

ติดเชื้อเอดส ไดรับเบี้ยยัง

ชีพ 

- ร อ ย ล ะ 8 0 ข อ ง

กลุม เปาหมาย/ผู เข ารวม

โครงการมีความพึงพอใจ 

- รอยละ70ของผู เขารวม

โครงการสามารถสรางอาชีพ

เสรมิและมีรายไดเพ่ิมขึ้น 

5 10 15 20 ปละ 5 

โครงการ 

1 .  พั ฒ น า

คุณภาพชีวิตเด็ก 

สตรี คนชรา คน

พิ ก า ร  แ ล ะ

ผูดอยโอกาส 

2. ส งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตใหประชาชน

ใ น ด า น

สาธารณสุขและ

1 โครงการพัฒนา

คุณ ภาพชี วิต เด็ ก 

สตรี  คนชรา คน

พิ ก า ร  แ ล ะ

ผูดอยโอกาส 

2 โครงการสงเสริม

และพัฒนาคณุภาพ

ชีวิตใหประชาชนใน

ด าน สาธารณ สุ ข

และสุ ขภ าพด าน

สํานักปลัด 

เทศบาล/ 

 กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม/ 

กองการศกึษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

 

กองคลัง

เทศบาล 
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กีฬา  

3. ส งเสริมและ

พั ฒ น า อ า ชี พ

ใหแกประชาชน  

4 . ป อ งกั น ก าร

แพรระบาดของ

โรคติดตอ 

 

 

 สุขภาพดานการ

กีฬา  

3. ส งเสริมและ

พั ฒ น า อ า ชี พ

ใหแกประชาชน  

4. ป อ งกั นการ

แพรระบาดของ

โรคติดตอ 

 

 

การกีฬา 

3 โครงการสงเสริม

และพัฒนาอาชีพ

ใหแกประชาชน 

4 โครงการกอสราง

พั ฒ น าป รั บ ป รุ ง

ร ะ บ บ

ส า ธ า ร ณู ป โภ ค

สาธารณปูการ 

5 โครงการปองกัน

การแพรระบาดของ

โรคติดตอ 

  

แบบ ยท.03 

 

ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท. 
เปาประสงค 

ตัวชี้วดัผลผลิต/

โครงการ 

คาเปาหมาย ความ 

กาว 

หนาของ

เปาหมาย 

กลยุทธ 
ผลผลิต/

โครงการ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

หนวย

สนับ 

สนนุ 
2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตรที่ 4  

ก า รพั ฒ น า ขี ด

ค ว าม ส า ม า ร ถ

ทางการบริห าร

และบรกิาร 

สูสากล 

ยุทธศาสตรที่ 4  

ก ารพั ฒ น าขี ด

ความสาม ารถ

ทางการบริหาร

แ ล ะ บ ริ ก า ร สู

สากล 

ยุทธศาสตรที่ 4  

การพัฒนาขีด

ความสามารถ

ทางการบริหาร

แล ะบ ริ ก า รสู

สากล 

1. พัฒนาประสิทธิภาพ

การบริหารราชการใน

ด า น ก า ร เมื อ ง  ก า ร

บริห ารราชการ การ

กระจายอํานาจและการ

ปองกันและปราบปราม

การทุจริต  

2. ส งเสริมการมีส วน

- รอยละรอยของ

การบริหารราชการ

ไมมีการทุจริต 

- ร อ ย ละ6 0ขอ ง

จํานวนครัว เรือน

เขามามีสวนรวมใน

การบริหารทองถ่ิน 

-รอยละรอยของ

5 10 15 20 ป ล ะ  5 

โครงการ 

1. พัฒนาประสิทธิภาพ

การบริหารราชการในดาน

ก าร เมื อ ง  ก ารบ ริห า ร

ราช ก าร  ก ารก ระจ าย

อํานาจและการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต  

2. สงเสริมการมีสวนรวม

ของประชาชน องคก ร

1.โครงการ พัฒนา

ประสิทธิภาพการ

บริหารราชการใน

ดานการเมือง การ

บ ริ ห า ร ร าช ก า ร 

การกระจายอํานาจ

และก ารป อ งกั น

และป ราบ ป ราม

สํานักปลัด 

เทศบาล 

 

ทุก

กอง/

งาน 
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ร ว ม ข อ งป ร ะ ช า ช น 

องคกรประชาชนในการ

พั ฒ น า แ ล ะ ก า ร

บริหารงาน การบริการ

ทองถิ่น 

3 .  ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ

สนับสนุนสถาบันชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย

4 .  พั ฒ น า อ ง ค ก ร 

เคร่ืองมือ เครื่องใช และ

ส ถ า น ที่ ใ น ก า ร

ปฏิ บั ติ งาน ได อย า งมี

ประสิทธิภาพ  

ผูเขารวมโครงการมี

ค ว า ม รั ก ช า ติ 

ศ า ส น า 

พระมหากษัตริย 

- ร อ ย ละ90 ขอ ง

องคกรมีเครื่องมือ

เค รื่ อ ง ใช ใน ก า ร

ปฏิบัติงานไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

- ร อ ย ล ะ 90ข อ ง

ก า ร ดํ า เนิ น ง า น

เ ป น ไ ป ต า ม

วัตถุประสงคและ

ตามภารกิจอํานาจ

หนาที ่

ประชาชนในการพัฒนา

และการบริหารงาน การ

บริการทองถิ่น 

3. สงเสริมและสนับสนุน

ส ถ า บั น ช า ติ  ศ า ส น า 

พระมหากษัตริย 

4 .  พั ฒ น า อ ง ค ก ร 

เครื่องมือ เครื่องใช และ

สถานที่ในการปฏิบัติงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

การทุจริต  

2. โครงการสงเสริม

การมีสวนรวมของ

ประชาชน องคกร

ประชาชนในการ

พั ฒ น า แ ล ะ ก า ร

บริห ารงาน  การ

บริการทองถิ่น 

3. โครงการสงเสริม

แ ล ะ ส นั บ ส นุ น

สถาบันชาต ิศาสนา 

พระมหากษัตริย 

 

 

 
   แบบ ยท.03 
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ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท. 
เปาประสงค 

ตัวชี้วดัผลผลิต/

โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย 

กลยุทธ 
ผลผลิต/

โครงการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย 

สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตรที่ 5  

ก า ร พั ฒ น า

คุ ณ ภ า พ

ม า ต ร ฐ า น

ก ารศึ ก ษ าแ ล ะ

ระบบการจัดการ

เ รี ย น รู ใ ห

หลากหลายเพื่อ

มุงสูความเปนเลิศ 

ยุทธศาสตรที่ 5  

ก า ร พั ฒ น า

คุ ณ ภ า พ

ม า ต ร ฐ า น

การศึ กษาและ

ระบบการจัดการ

เ รี ย น รู ใ ห

หลากหลายเพื่อ

มุ งสู ค ว าม เป น

เลิศ 

ยุทธศาสตรที่ 5  

ก า ร พั ฒ น า

คุ ณ ภ า พ

ม า ต ร ฐ า น

การศึกษาและ

ร ะ บ บ ก า ร

จัดการเรยีนรูให

หลากหลายเพื่อ

มุ งสู ความเป น

เลิศ 

ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ

สนับสนุนการจัด

การศึกษาใหแก

นักเรียนพัฒนา

ทักษะ วิชาชีพ

เบื้ อ ง ต น  ใ น

ร ะ บ บ  น อ ก

ระบบและตาม

อัธยาศัย 

-กลุม เป าหมาย 

นั ก เรี ย น ได รั บ

การพัฒนาทักษะ

วิชาชีพเบื้องตน 

-จํานวนโครงการ

ที่ไดดาํเนินการ 

5 10 15 20 

 

ปละ 

5 โครงการ 

เพื่ อ ส ง เส ริ ม แ ล ะ

ส นั บ ส นุ น ก า ร จั ด

ก า ร ศึ ก ษ า ใ ห แ ก

นักเรียนพัฒนาทักษะ 

วิชาชีพ เบื้องตน ใน

ระบบ นอกระบบและ

ตามอัธยาศยั 

โครงการส ง เสริม

และสนับสนุนการ

จัดการศึกษาใหแก

นั ก เรี ย น พั ฒ น า

ทั ก ษ ะ  วิ ช า ชี พ

เบื้องตน ในระบบ 

นอกระบบและตาม

อัธยาศัย 

กองการศึกษา

ศ า ส น า แ ล ะ

วัฒนธรรม 

กองคลัง 
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สวนที่ 4 การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบตัิ 

 1. ยุทธศาสตรการพฒันาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงาน 

รับผดิชอบหลัก 

หนวยงาน 

สนับสนุน 

1. การบริหารจัดการน้ําดิน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางสมดลุ 

ดานบริการชุมชนและ

สังคม 

-แผนงานสาธารณสุข -กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

-กองชาง 

สํานัก

ปลัดเทศบาล/ 

กองคลัง 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจจาก

ฐานการเกษตรและ 

ฐานชุมชนที่เขมแข็ง 

ดานบริการชุมชนและ

สังคม 

-แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง กองคลัง 

3. การเสริมสรางสังคมและ

คุณภาพชีวิตตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียงอยาง

ยั่งยนื 

-ดานบริหารงานทั่วไป 

-ดานบริการชุมชนและ

สังคม 

-ดานเศรษฐกิจ 

-ดานการดําเนินงานอ่ืน 

-แผนงานบริหารงานทั่วไป 

-แผนงานสาธารณสุข 

-แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน 

-แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ 

-แผนงานการเกษตร 

-แผนงานงบกลาง 

-สํานักปลัดเทศบาล 

-กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

-กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

-กองชาง 

กองคลัง 

4. การพัฒนาขีด

ความสามารถทางการ

บริหารและบริการสูสากล 

-ดานบริหารงานทั่วไป 

-ดานบริการชุมชนและ

สังคม 

-แผนงานบริหารงานทั่วไป 

-แผนงานการศึกษา 

-แผนงานเคหะและชุมชน 

-แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน 

-แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

สํานักปลดัเทศบาล 

-กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

-กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

-กองชาง 

ทุกกอง/งาน 

5. การพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษาและ

ระบบการจัดการเรยีนรู  

ใหหลากหลายเพ่ือมุงสู

ความเปนเลิศ 

-ดานบริหารงานทั่วไป 

 

-แผนงานการศึกษา 

 

-กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

 

กองคลัง 

รวม 5 5 9 4 5 
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