ส่วนที่ ๒
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
การกระจายอานาจการบริหารของรัฐไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจ พ.ศ.2542 ได้กาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการ ในการถ่ายโอน
ภารกิจงบประมาณและอัตรากาลังของราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคไป ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยมีกาหนดระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับการจัดสรร
งบประมาณในสัดส่วนที่สูงขึ้นมีอัตรากาลังมากขึ้นรวมทั้งมีภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นตามกันไป
ด้วยจากผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่ าวจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะต้องมีการ
เตรียมการเพื่อรองรับมาตรการในการถ่ายโอนภารกิจงบประมาณและอัตรากาลังจากหน่วยงานส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคตามที่กฎหมายกาหนดเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ
ซึ่งหมายความว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งกาหนดจุดหมายหรือทิศทางในการพัฒนาของตนให้ชัดเจน
มี ก ารก าหนดยุ ท ธศาสตร์ แ ละแนวทางการพั ฒ นาที่ มี ค วามสอดคล้ อ งเชื่ อ มโยงกั บ แผนพั ฒ นาระดั บ มหภาค
(แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนา
จังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุกๆด้านอันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จะสามารถบริหารงานในความรับผิดชอบตามที่ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจะถ่ายโอน
มาให้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงถือเป็นเครื่องมือสาคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนในการวิเคราะห์ สภาพปัญหา/
ความต้องการของเทศบาลเพื่อนาไปสู่การกาหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนาการกาหนดภารกิจ และแนวทางการ
ดาเนินงานเพื่อนาไปสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าวอย่างเป็นระบบซึ่งจะช่วยให้การกาหนดแผนงาน/โครงการมีทิศทางที่
สอดคล้ อ งและประสานสนั บ สนุ น ในจุ ด มุ่ งหมายร่ว มกั น ซึ่ งนอกจากจะท าให้ ปั ญ หา/ความต้ อ งการได้ รับ การ
ตอบสนองอย่างเหมาะสมแล้วยังเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อ ย่างจากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในขณะเดียวกัน
หลักการสาคัญที่ถือเป็นหัวใจของการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาก็คือการกาหนดจุดมุ่งหมายการพัฒนาและการ
กาหนดแนวทางการพัฒนาที่จะนาไปสู่การบรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย ที่กาหนดไว้
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา ๖๕ กาหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้ า หมายการพั ฒ นาประเทศอย่ า งยั่ ง ยื น ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล เพื่ อ ใช้ เป็ น กรอบในการจั ด ท าแผนต่ า งๆ
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่กาหนด
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดทายุทธศาสตร์ชาติและต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติ การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ.๒๕๖๐ และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกาหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์
ชาติ เพื่ อ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ท าร่ า งยุ ท ธศาสตร์ช าติ ก าหนดวิ ธีก ารมี ส่ ว นร่ว มของประชาชนในการจั ด ท า
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งกาหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนทุกภาคส่วนดาเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้เป็นไปตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติ
การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์
ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะ อันประกอบด้วย คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการ
จัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดทายุ ทธศาสตร์ชาติด้านการ
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พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ช าติ ด้ า นการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
ซึ่งบัดนี้ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้ดาเนินการจัดทาร่างยุทธศาสตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วและ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบกับในคราวประชุมสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้ลงมติให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติแล้ว
โดยได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา หน้า ๑ เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๘๒ ก ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ให้ใช้ยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นปีที่ ๓ ในรัชการปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระราชการโองการ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์ช าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.256๑-25๘๐) วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติ
ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช
อธิปไตย และบูรณาการแห่งเขตอานาจรัฐ การดารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่ งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดารงอยู่
อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข มีความมั่นคงทาง
สังคม พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ให้สามารถนาไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศ
ไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ปัญหา
ความเหลื่อมล้า ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นและปัญหาความขัดแย้งในสังคมรวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุมคามและ
บริห ารจัดการกับ ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเพื่อให้ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มี
รายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วคนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมี
เกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า ซึ่งในการ
ที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จาเป็นต้องมีการวางแผนและกาหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาว เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่อง
และมีการบูรณาการและสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกันและเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วน
ในสังคมทั้งประชาชนเอกชนประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒ นาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์
แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป มี ๖ ยุทธศาสตร์ด้วยกัน ได้แก่
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก
รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทยกรอบแนวทางที่ต้องให้
ความสาคัญ อาทิเช่น
(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันและการปกครองระบบอบประชาธิปไตยอันมีประมหา
กษัตริย์เป็นประมุข
(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรัปชั่น สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
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(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความช่วยร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(5) พั ฒ นาศัก ยภาพเสริม สร้างการผนึก กาลั งป้องกั นประเทศ การรักษาความสงบเรีย บร้อ ย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
(7) ปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพและ
การใช้ น วัต กรรมในการเพิ่ ม ความสามารถในการแข่ งขั น และการพั ฒ นาอย่ างยั่ งยืน ทั้ งในสาขาอุ ต สาหกรรม
เกษตรกรรมและบริการ การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้า
และการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคน ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนา
ปั จ จั ย เชิงยุ ทธศาสตร์ทุ กด้าน อัน ได้แก่ โครงสร้างพื้ น ฐานและระบบโลจิส ติกส์ วิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความสาคัญ อาทิเช่น
(1) การพัฒ นาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่นการส่งเสริมการค้าและการลงทุน ที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการ
พัฒ นาประเทศสู่ความเป็ นชาติการค้าเพื่อให้ ได้ประโยชน์จากห่ วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคและเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการโดยมุ่งสู่
ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่ หลากหลายตาม
รูปแบบการดาเนินชีวิตและการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพสะอาดและปลอดภัยของ
โลก
- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืนเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทาการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และกลุ่มเกษตรกรในการพัฒ นาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒ นาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ
สะอาด และปลอดภัย
- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิ่มมูลค่าและ
ยกระดับห้วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น
- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศ และเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆ เป็นต้น
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒ นาวิสากกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMES) สู่สากล และพัฒ นาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตร
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมืองบางบัวทอง

หน้า 31

(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้ม เมือง และโครงสร้าง
พื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ
(5) การลงทุ น พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานในด้ า นการขนส่ ง ด้ า นพลั งงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ
รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกายใจ สติปัญญา
มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม
รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง
(3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึ่งประสงค์
(4) การเสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของขอบครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวใน
การบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
เพื่อเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ ทั่วถึง ลดความเหลี่อมล้าไปสู้สังคมที่เสมอภาค
และเป็นธรรม กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและมีความมั่นคงด้านหน้า รวมทั้งมี
ความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติธรรมชาติ
และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
(2) การวางระบบบริห ารจัดการน้าให้ มีประสิ ทธิภ าพทั้ ง 25 ลุ่ มน้า เน้ นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริการจัดการภาครัฐ
เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ มี ข นาดที่ เหมาะสมกั บ บทบาทภารกิ จ มี ส มรรถนะสู ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ
อาทิ
(1) การปรับปรุงโครงสร้างบทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและสากล
(6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
นโยบายของรัฐบาล
นโยบายของรัฐบาลชุดนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 โดยการนายุทธศาสตร์ว่าด้วยความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความต้องการของประชาชน มารวมอยู่
ในนโยบายทั้ง 11 ด้าน ประกอบด้วย 3 ระยะ คือ
ระยะแรก ได้มุ่งระงับยับยั้งความแตกแยก ยุติการใช้กาลัง อาวุธสงครามก่อความรุนแรงแก้ไขผลกระทบ
จากการที่รัฐบาลและรัฐสภาที่ก่อนหน้านั้นอยู่ในสภาพที่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติกว่า 6 เดือ น ตลอดจนเร่ง
แก้ปั ญหาความเดือนร้อนของประชาช นเฉพาะหน้า มุ่งสร้างความสุ ข ความสงบคืนสู่ประเทศ ซึ่งทาได้สาเร็จ
มาแล้วในระดับหนึ่ง
ระยะที่ 2 การประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวจัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เสนอร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี 2558 ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และลดบทบาท คสช. โดยปรับภารกิจลงมาอยู่ในระดับการ
เป็นที่ปรึกษาและทางานร่วมกับครม. ในการพิจารณาหรือแก้ไขปัญหาอันเกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยหรือ
ความมั่นคงของชาติ ส่วนที่จะตามมาในเร็วๆ นี้ คือ การจัดตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติ และคณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญ เพื่อวางรากฐานทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อันมั่งคงแก่ประเทศ
ระยะที่ 3 คือ การใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับถาวร และการจัดการเลือกตั้งทั่วไป เงื่อนไขดังกล่าวนี้ เป็นพันธกิจ
ที่รัฐบาลจะยังคงยึดมั่นและดาเนินการต่อไป
นโยบายทั้ง 11 ข้อ ของรัฐบาลชุดนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกอบด้วย
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศในการดาเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของ
ชาติ โดยไม่คานึงถึงความรู้สึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจานวนมากตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
ที่ถู กต้ องและเป็ น จริ งเกี่ย วกั บ สถาบั น พระมหากษั ต ริย์ และพระราชกรณี ย กิจเพื่ อประชาชน ทั่งจะสนับ สนุ น
โครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐาน
ไว้ให้แพร่หลายและเกิดประโยชน์ในวงกว้าง
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2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลได้ให้ความสาคัญต่อการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ประกอบด้วย
(1) การบริหารจัดการชายแดน
(2) การสร้างความมั่นคงทางทะเล
(3) การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
(4) การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(5) การเสริมสร้างในการปฏิบัติการทางการทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือ
เพื่อป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่างๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกระดับทวิภาคีและพหุภาคี
2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจั งหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนายุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึง และ
พัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธีพร้อมส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ
และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน โดยไม่เลือกปฏิบัติควบคู่
กับการพัฒนาเศรษฐกิจ และ สังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์
กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้
2.3 พัฒนาและเสริมสร้างของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อมในการรักษา
อธิปไตย และผลประโยชน์ ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบส่งเสริมและพัฒ นาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อนาไปสู่การพึ่งพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้
2.4 เสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี กั บ นานาป ระเทศบนหลั ก การที่ ว่ า นโยบายการต่ า งประเทศ
เป็นส่วนประกอบสาคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้านการเมืองเศรษฐกิจ
หรือสั งคมโดยจะน ากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้ เกิดประโยชน์สู งสุ ดแก่ประชาชนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม
3. การลดความเหลื่อมล้้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
3.1 ในระยะเฉพาะหน้ า จะเร่ ง สร้ า งโอกาส อาชี พ และการมี ร ายได้ ที่ มั่ น คงแก่ ผู้ ที่ เข้ า สู่
ตลาดแรงงาน โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมี
มาตรฐาน
3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองการทารุณกรรมต่อ
แรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน ด้วยการปรับปรุงกฎหมาย
ข้อบังคับที่จาเป็นและเพิ่มความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ
3.3 ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการ
ชุมชนให้ มีป ระสิ ท ธิภ าพและมีค วามยั่ งยื น มากยิ่ งขึ้น รวมทั้ งการดูแ ลให้ มี ระบบการกู้ยืม ที่ เป็ นธรรมและการ
สงเคราะห์ผู้ยากไร้อัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก
3.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่ง เสริมคุณภาพชีวิตและการมีเงินหรือ กิจกรรม
ที่เหมาะสม เพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้านสถานพักฟื้น
และโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการ
คลังสาหรับการดูแลผู้สูงอายุ
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3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลาย
3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ บาลให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้
ประกาศไว้แล้ว
3.7 แก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทากินของเกษตรกรและการรุกล้าเขตป่าสงวน โดยการกระจายสิทธิ
การถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกล้า และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ ในครอบครองของผู้
ที่มิใช่เกษตรกรใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขต
พื้นที่ป่าที่ไม่ชัดเจน
4. การศึกษาและเรียนรู้ การท้านุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสาคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกันเพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพเพื่อ
ลดความเหลื่อมล้า และพัฒนากาลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และ
ธุรกิจบริการ
4.2 ในระยะเฉพาะหน้าจะปรับเปลี่ยนการจักสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้อง
กับความจาเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป
มีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรี ยน โดยอาจจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษา
เป็นแนวทางหนึ่ง
4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป
มีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
4.4 พั ฒ นาระบบการผลิ ตและพั ฒ นาครูที่ มีคุณ ภาพและมีจิตวิญ ญาณของความเป็น ครูเน้ น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน
เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
4.5 ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนา
มีบทบาทสาคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
5.1 วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพให้มีความครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่าง
มีคุ ณ ภาพโดยไม่ มี ค วามเหลื่ อมล้ าของคุ ณ ภาพบริก ารในแต่ ล ะระบบและบู รณาการข้ อมู ล ระหว่างทุ ก ระบบ
หลักประกันสุขภาพ
5.2 พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษาสร้าง
กลไกจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน การกระจายบุคลากร
และทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น
5.3 ประสานการท างานระหว่ างภาคส่ ว นต่างๆ ในสั งคม เพื่ อ ป้ อ งกัน และแก้ ไขปั ญ หาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์โดย
จัดให้มีมาตรการและกฎหมายที่รัดกุม
6. การเพิ่มศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ
รัฐบาลจะดาเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการทันทีระยะ
ต่อไปที่ต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานที่ค้างคาอยู่ และระยะยาวที่ต้องวางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ดังนี้
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ระยะเร่งด่วน
6.1 เร่งจ่า ยงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้นกาหนดภายใน
สิ้นปีนี้
6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้
จั ด ท าไว้ โดยน าหลั ก การส าคั ญ ของการจั ด ท างบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2559
ที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ในการบู ร ณาการงบประมาณ และความพร้ อ มในการด าเนิ น งานร่ ว มน าแหล่ ง เงิ น อื่ น
มาประกอบการพิ จ ารณาด้ วย ทบทวนภารกิ จที่ มีลั ก ษณะไม่ยั่งยืน หรือสร้างภาระหนี้ ส าธารณะของประเทศ
เกินความจาเป็นและแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพื่อความโปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
6.3 กระตุ้น การลงทุน ด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุ นที่ มีประสิ ท ธิภ าพ ซึ่งนักลงทุน ยื่น
ขออนุ มั ติ ส่ งเสริ ม การลงทุ น ไว้ แ ล้ ว ให้ เสร็ จ สิ้ น โดยเร็ว และน าโครงการลงทุ น ในโครงสร้ างพื้ น ฐานประเภท
ที่มีผลตอบแทนดี
6.4 ดูแลเกษตรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ลดต้นการผลิต การช่วยเหลือใน
เรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง
6.5 ลดอุ ป สรรคในการส่ งออกเพื่ อ ให้ เกิ ด ความคล่ อ งตั ว เช่ น ปรับ ปรุงวิธี ก ารตรวจ รับ รอง
มาตรฐานสินค้าและมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น
6.6 ชั ก จู ง ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ เข้ ามาเที่ ย วในประเทศไทย โดยพิ จ ารณามาตรการลด
ผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพื้นที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่จะทาได้
ระยะต่อไป
6.7 ประสานนโยบายการเงินและการคลัง ให้สอดคล้องกันเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
พร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม
6.8 แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้าในบางพื้นที่และบางฤดูกาลโดยระดม
ความคิดเห็น เพื่อหาทางออกไม่ให้ เกิดน้ าท่วมรุนแรง ดังเช่น ปีพ.ศ.2554 ส่ วนภาวะภัยแล้งนั้น รัฐบาลจะเร่ง
ดาเนินการสร้างแหล่งน้าขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุมซึ่งจะสามารถทาได้ในเวลาประมาณ 1 ปี
6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่า งๆให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มี ภาระภาษีที่
เหมาะสมระหว่างน้ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท รวมถึงการดาเนินการให้มีการสารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ
และน้ามันดิบรอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบกและดาเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น โดยหน่วยงานของรัฐ
และเอกชน ด้วยวิธีการเปิดเผย โปร่งใส และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
ในการพัฒนาพลังงาน
6.10 ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บอย่างครบถ้วน โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้คงภาษี
เงินได้ไว้ในระดับปัจจุบัน ทั้งบุ คคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีทางด้านการค้าและ
ขยายรากฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึ่งจะจัดเก็บจากทรัพย์สิน เช่น ภาษี มรดก ภาษีจากที่ดินและสิ่ งปลูก
สร้างโดยให้มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยที่สุดรวมทั้งปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีรายได้
น้อยและยกเลิกการยกเว้นภาษีประเภทที่เอื้อประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีฐานะการเงินดีเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น
6.11 บริ ห ารจั ด การหนี้ ภ าครั ฐ ที่ เกิ ด ขึ้ น ในช่ ว งรั ฐ บาลที่ ผ่ า นมา ซึ่ ง จ านวนสู ง มากกว่ า
700,000 ล้านบาท และเป็ นภาระงบประมาณใน 5 ปีข้างหน้า อันจะทาให้ เหลืองบประมาณเพื่อการลงทุน
พัฒ นาประเทศน้ อยลง โดยประมวลหนี้เหล่ านี้ให้ครบถ้วน หาแหล่งเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ทั้งหมดและยืด
ระยะเวลาชาระคืนให้นานที่สุดเพื่อลดภาระของงบประมาณในอนาคต
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ระยะยาว
6.12 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ด้ า นการขนส่ ง และคมนาคมทางบก โดยเริ่ ม โครงการรถไฟฟ้ า ขนส่ ง มวลชนใน
กรุงเทพมหานคร และรถไฟฟ้าเชื่อมกรุงเทพมหานคร กับเมืองบริวารเพิ่มเติมลดเวลาในการเดินทางของประชาชน
เพื่อตั้งฐานให้รัฐบาลต่อไปทาได้ทันที
- ด้านคมนาคมทางอากาศ โดยปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ท่าอากาศ
ยานดอนเมื อ ง และท่ าอากาศยานในภู มิภ าค เพื่ อ ให้ ส ามารถรองรับ ปริมาณการจราจรทางอากาศได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ
- ด้านการคมนาคมทางน้า โดยพัฒ นาการขนส่งสิ นค้าทางลาน้าชายฝั่งทะเลเพื่อลด
ต้น ทุ น ระบบโลจิ ส ติกส์ ข องประเทศ เริ่ มจากการพั ฒ นาท่ าเรือแหลมฉบังท่ าเรือชายฝั่ งอ่าวไทยและอัน ดามั น
ตลอดจนผลักดันให้ท่าเรือในลาน้าเจ้าพระยาและป่าสักมีการใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินค้าสินภายในประเทศและ
เชื่อมโยงกับท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้งการขุดลอกร่องน้าลึก
6.13 ปรั บ โครงสร้ างการบริห ารจั ด การในสาขาขนส่ งที่ มี ก ารแยกบทบาทและภารกิ จ ของ
หน่วยงานในระดับนโยบาย หน่วยงานกากับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหน่วยงานกากับดูแลระบบ
ราง เพื่ อท าหน้ าที่ ก าหนดมาตรฐานการให้ บ ริก ารและความปลอดภั ย โครงสร้างอัต ราค่าบริก ารที่ เป็ น ธ รรม
การลงทุน การบารุงรักษาและการบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให้เป็นโครงข่ายหลักของ
ประเทศ
6.14 พั ฒ นาและปรั บ ปรุ งระบบบริ ห ารจั ด การของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพก าหนด
เป้าหมายและมาตรการที่จะแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูกิจการ ตลอดจนพิจารณาความจาเป็ นในการคงบทบาทการเป็น
รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
6.15 ในด้านเกษตรกรรม ดาเนินการใน 2 เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิ ตสินค้า
เกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่าง ๆ
6.16 ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของ
ประเทศ อาทิ ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงส่งเสริม
อุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์ เป็นต้น
6.17 เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่าง
จริงจัง ซึ่งจะทาให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้
7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
7.1 เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนโดย
เร่งขับเคลื่อนตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้าโขง 6 ประเทศ (GMS)
แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี – เจ้าพระยา - แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอล
สาหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMECS) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียน
7.2 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่าย
การคมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุน
ข้ามแดน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) โดยระยะแรกให้ความสาคัญกับด่านชายแดนที่สาคัญ
6 ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่
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8.การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม
8.1 สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ เพื่อมุ่งเป้าหมายให้ไม่ต่ากว่า
1% ของรายได้ประชาชาติ และมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30 : 70 ตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เพื่อให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขัน
8.2 ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบรางยาน
ยนต์ ไฟฟ้า การจัดการน้าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนาและนวัตกรรมของไทยตามความ
เหมาะสม ในกรณี ที่จาเป็นจะต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศ จะให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ในอนาคตด้วย
9. การรัก ษาความมั่น คงของฐานทรั พ ยากร และการสร้ า งสมดุ ลระหว่า งการอนุ รั ก ษ์ กับ การใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
9.1 ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าโดยให้
ความสาคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พร้อมส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน
เพื่อลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติ
9.2 ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยยึดแนว
พระราชดาริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ เช่น การกาหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน
9.3 บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิ ติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
จัดให้ มีแผนบริหารน้ าของประเทศ เพื่อให้การจัดทาแผนงานไม่เกิดความซ้าซ้อนมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็น
ระบบ
9.4 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภคในพื้นที่
ใดที่สามารถจักการขยะมูลฝอยด้วยการแปรรูปเป็น พลังงานก็จะสนับสนุนให้ดาเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น
จะวางระเบียบมาตรการเป็นพิเศษ โดยกาหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นแบบมีมาตรฐาน และพัฒนา
ระบบตรวจสอบไม่ให้มีการลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อ และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เด็ดขาด
10. การส่งเสริมการบริการราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภารรัฐ
10.1 จัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม
ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนดาเนินการของภาค
ธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ
โดยจะดาเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลาดับความจาเป็นและตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถดาเนินการได้
10.2 ระยะแรกกระจายอานาจเพื่ อให้ ป ระชาชนสามารถเข้าถึงบริห ารสาธารณะได้ รวดเร็ว
ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมายมิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อานาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต
หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุนส่วนในระยะเฉพาะหน้า จะเน้นการปรับปรุงหน่วยงาน
ให้บริการด้านการทาธุรกิจการลงทุนและด้านบริการสาธารณะใช้ชีวิตประจา
วันเป็นสาคัญ
10.3 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกัน
การแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ
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10.4 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระบบ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสาคัญเร่งด่วนแห่งชาติ และเป็นเรื่องที่ต้องแทรก
อยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน
11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
11.1 ระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอื่นๆ
ที่ล้าสมัยไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ และเป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
โดยจะใช้กลไกของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่ และระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็น คณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็นผู้
เร่งดาเนินการ
11.2 ระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ
ประเทศไทย 4.0 (THAILAND 4.0)
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีประกาศทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต เรื่อง
ประเทศไทย 4.0 (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559) ว่า “…..การพัฒนาประเทศ
ภายใต้ “ประเทศไทย 4.0 (THAILAND 4.0) จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ความสาคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ผ่านมาเราใช้ประเทศไทย 1.0 – 2.0 – 3.0 มา 10 ปี 20 ปี มาจากอดีต ปัจจุบัน
ประเทศไทยติดอยู่ตรง 3.0 วันนี้ป ระเทศไทยต้องเป็น 4.0 และอยู่ต่อไปอีก 20 ปี สอดคล้องกับความสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แล้วก็แผนการขับเคลื่อนและการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจใช้แนวทางประชารัฐในการ
ขับ เคลื่ อน ที่ผ่ านมารัฐเป็ น ผู้ ให้ ป ระชาชนจึงไม่ค่อยเข้มแข็ง เพราะเคยชินกับการช่วยเหลื อ วันนี้ต้องสร้างให้
ประเทศไทยคิดเห็น รัฐ บาลต้องอดทน ประชาชนต้องอดทน เพราะว่าประเทศไทยที่มีรายได้น้อยประมาณ 40
ล้านคน เท่ากับประชากรทั้งหมดของบางประเทศ ประเทศในอาเซียนที่รวยที่สุดมีประชากร 4-5 ล้านคน ประเทศ
ไทยเกือบ 70 ล้าน เพราะฉะนั้นต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ต้องปฏิรูปทั้งหมดทั้งโครงสร้าง ทั้งในทุ กมิติ ไม่ว่าจะ
เป็นในภาคธุรกิจ เกษตรกร หรืออาชีพอิสระ หรือว่าอื่น ๆ ทั้งหมดเรื่องการศึกษา เรื่องแรงงาน ต้องเตรียมการให้
พร้อม ไม่เช่นนั้น 20 ข้างหน้าเราเดินไม่ได้...”
ดร.สุวิทย์เมษินทรีย์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญจัดท้าวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคต
ประเทศไทย สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กล่าวว่าประเทศไทยจะสามารถปรับเปลี่ยนกลายเป็นประเทศในโลกที่
หนึ่ง เป็นประเทศที่มีความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน เช่นเดียวกับอารยประเทศอื่นในประชาคมโลกจาเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมี “วิสัยทัศน์” เพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ ให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับประเด็นท้าทาย
ต่างๆที่เกิดขึ้น โดยยึด “ผลประโยชน์ช าติ ”เป็นสาคัญ นอกจากนี้ ยังต้องกาหนด “กรอบยุทธศาสตร์ ” เพื่อเป็น
แนวทางขับเคลื่อนประเทศเพื่อไปสู่วิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ได้ในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจสังคมดิจิตอลใน
ศตวรรษที่21หลายประเทศได้ดาเนินการปฏิรูปขนานใหญ่อย่างเป็นระบบ เพื่อรับมือกับชุดของโอกาส ความเสี่ยง
และภัยคุกคามชุมใหม่ทาการรื้อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสังคม โครงสร้างพื้นฐาน ปรับเปลี่ยนระบบคุณค่าและ
วัฒนธรรม การดารงชีวิต การทางาน และการเรียนรู้ โดยการยกระดับคุณภาพในทุกภาคส่วน และปรับเปลี่ยนให้
เป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง ฉะนั้น เป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ของประเทศไทย ก็คือ การพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศ
ในโลกที่หนึ่งภายในปี 2575การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่งในบริบทของประเทศไทยมีคุณลักษณะ 6 ประการ
ด้วยกันคือ
1. มีความภาคภูมิในในความเป็นชาติและวัฒนธรรมของตน
2. พัฒนาคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์.
3. มีสังคมที่มีคุณภาพ
4. มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่
5. มีโครงสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง
6. การมีบทบาทสาคัญในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก
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กลไกขั บ เคลื่ อ นความมั่ งคั่ ง ของประเทศไทยมี ก ารเปลี่ ย นแปลงมาโด ยตลอดจาก “โมเดล
ประเทศไทย 1.0” ที่ เน้ น การขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยเกษตรกรรม พั ฒ นาไปสู่ “โมเดลประเทศไทย 2.0” ที่ เน้ น
อุตสาหกรรมเบา และ “โมเดลประเทศไทย 3.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมหนักตามลาดับ ซึ่งประเทศไทยในศตวรรษที่
21 จะต้องเปลี่ยนผ่านจากโมเดลประเทศไทย 3.0 เป็น “โมเดลประเทศไทย 4.0” เพื่อพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่
การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง ปรับเปลี่ยนจากประเทศ “รายได้ปานกลาง” เป็นประเทศ “รายได้สูง” ปรับเปลี่ยน
จากเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย “ประสิทธิภาพ” เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย “นวัตกรรม” โมเดลประเทศไทย
4.0 ประกอบด้วย “กลไกการขับเคลื่อน” ชุดใหม่ (New Growth Engine) 3 กลไกสาคัญคือ 1. กลไกขับเคลื่อน
ผ่านการสร้างและยกระดับผลิตภาพ (Productive Growth Engine) 2. กลไกขับเคลื่อนที่คนส่วนใหญ่มีส่วนร่วม
อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Growth Engine) และ 3. กลไกการขับเคลื่อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน (Green Growth Engine) ภายใต้ “โมเดลประเทศไทย 4.0” จาเป็นจะต้องมีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
ของประเทศจากเดิมที่มี “ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ” ให้มี “ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน ” เพื่อเปลี่ยนจาก
โครงสร้ างเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม “เพิ่ ม มู ล ค่า ” ไปสู่ โครงการสร้างเศรษฐกิจอุ ตสาหกรรม “สร้างมูล ค่า ” ซึ่ ง
ประกอบด้วย 5 กลุ่มหลัก ๆ คือ
1. กลุ่มอุตสาหกรรมทางชีวภาพ
2. กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน
3. กลุ่มอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมและการออกแบบ
4. กลุ่มอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับคุณภาพชีวิต
5. กลุ่มอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ทั้ง 5 กลุ่มอุตสาหกรรมนี้ตั้งอยู่บนฐานของความได้เปรียบเชิง “ธรรมชาติ” และความได้เปรียบ
เชิง “วัฒ นธรรม” ที่ประเทศไทยมีอยู่เดิม และต่อยอดด้วยการบริหารจัดการ องค์ความรู้สมัยใหม่เทคโนโลยี มิ
เพียงเท่านั้น ทั้ง 5 กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่นี้ จะสอดรับกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงในประชาคมโลกที่กาลังค่อย ๆ
เปลี่ยนผ่านจากยุคของสังคมที่เน้น “องค์ความรู้” มาสู่ยุคของสังคมที่เน้นการยกระดับ “คุณภาพชีวิต” มากขึ้นใน
อดี ตประเทศไทยมุ่ งเน้ น การสร้ างความมั่ งคั่ งทางเศรษฐกิจ เป็ น ส าคั ญ โดยขาดการพั ฒ นาในมิ ติ อื่น ให้ มีค วาม
สอดคล้องกันโมเดลประเทศไทย 4.0จึงเน้นการ “พัฒนาที่สมดุล” ใน 4 มิติ กล่าวคือ มีความสมดุลในความ
มั่งคั่งทางเศรษฐกิจ การรักษ์สิ่งแวดล้อม การมีสังคมที่อยู่ดีมีสุข และการเสริมสร้างภูมิปัญญามนุษย์ โดยการ
พั ฒ นาที่ สมดุ ลตั้ งอยู่บ นฐานคิด ของ “ ปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง ” หลั กการส าคัญ ของปรัช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพี ย งมี อ ยู่ ว่า “เมื่ อ พร่ อ ง ต้ อ งรู้ จั ก เติ ม เมื่ อ พอ ต้ อ งรู้ จัก หยุ ด เมื่ อ เกิ น ต้ อ งรู้จั ก ปั น ”ในระดั บ จุ ล ภาคการ
“รู้จักเติม รู้จักพอ รู้จักปัน” จะทาให้ประชาชนมีหลักประกันในด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม เกิดสังคม
ที่เกื้อกูลและแบ่งปัน ก่อให้เกิดการสร้างเสริมพลังทางสังคมและการสร้างความเป็นปึกแผ่นของคนในสังคมตามมา
ในระดับมหภาค “การรู้จัก เติมรู้จักพอ รู้จักปัน”จะทาให้ประเทศไทยสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงพลวัตโลก
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เกิดการผนึกกาลังของทุกภาคส่วน การรู้จักเติม
รู้จักพอ รู้จักปัน จึงเป็น “ระบบคุณค่าใหม่” ที่จะสามารถนาพาประเทศไทยไปสู่ความมั่งคั่ง ความมั่นคงและความ
ยั่งยืนในโลกที่หนึ่งได้ในที่สุด (ดร.สุวิทย์เมษินทรย์ ประธานคณะกรรมธิการวิสามัญจัดทาวิสัยทัศน์และออกแบบ
อนาคตประเทศไทย สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กล่าวปาถกฐาในงาน “สปช. รายงานประชาชน : เปลี่ยนประเทศ
ไทยกั บ สปช.” ณ โรงแรม เซ็ น ทาราแกรนด์ แ อทเซ็ น ทรั ล เวิ ล ด์ สี่ แ ยกราชประสงค์ 13 สิ ง หาคม 2559
จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3083 วันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน พ.ศ. 2558)
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ได้จัดทาขึ้นในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศท่ามกลางสถานการณ์ โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วและเชื่อมโยงกันมากขึ้นโดยได้น้อมนาหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นปรัชญานาทางในการ
พัฒ นาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙-๑๑ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สั งคมไทยสามารถ
ยืน หยั ดอยู่ ได้อย่ างมั่น คงเกิดภู มิคุ้มกัน และมีการบริห ารจัดการความเสี่ ยงอย่างเหมาะสมส่ งผลให้ การพั ฒ นา
ประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน ในการจัดทาแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)ได้จัดทาขึ้นบนพื้นฐานยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ปี ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการ
พัฒนาประเทศและเป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)รวมทั้งการปรับ
โครงสร้างประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความสาคัญ
กับ การมีส่ว นร่วมของภาคีการพัฒ นาทุกภาคส่ วนทั้งในระดับกลุ่ มอาชีพ ระดับ ภาค และระดับ ประเทศในทุ ก
ขั้นตอนของแผนอย่างกว้างขวาง และต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้ง
จัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ *ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน*
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สาคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลั กษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่ การปฏิบัติ โดยในแต่ล ะยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้กาหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสาคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็น
ผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรก ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเตรียมความพร้อม คน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมขณะเดียวกันยังได้
กาหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจนเพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและ
เกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย
ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
หลักการส้าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๑. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙
๒. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”
๓. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยในแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๒ วิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
๔. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙”ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีมาเป็นกรอบใน
การกาหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา
๕. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการ
เพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม”
๖. ยึด “หลักการนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่
“ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว”
ทั้งนี้โดยมีแนวทางหลักในการผลักดันการพัฒนานวัตกรรมและการนามาใช้คือ การกาหนดวาระ
การวิจั ย แห่ งชาติ(National Research Agenda) ให้ มีจุดเน้นที่ ชัดเจน เฉพาะเจาะจง และสอดคล้ องกับ สาขา
เป้าหมายการพัฒนาประเทศ และการใช้กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมบูรณาการ
เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
เป้าหมายการพัฒนา แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ กาหนดเป้าหมายด้านต่างๆ ในช่วงเวลา๕ ปีโดย
คานึงถึงการดาเนินการต่อยอดไปสู่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ๑๔ และ ๑๕ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ ปี
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(๑) คนไทยที่มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์
(๒) การลดความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจน
(๓) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้
(๔) ทุน ทางธรรมชาติและคุณ ภาพสิ่ งแวดล้ อมสามารถสนับ สนุ นการเติบโตที่เป็น มิตรกับสิ่ งแวดล้ อม
มีความมั่นคงอาหาร พลังงาน และน้า
(๕) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคีสร้างภาพลักษณ์ดีและเพิ่มความเชื่อมั่น
ของนานาชาติต่อประเทศไทย
(๖) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้กระจายอานาจและมี
ส่วนร่วมจากประชาชน
การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ
๑. สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก
๑.๑ สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจโลก และผลกระทบต่อประเทศไทย
๑.๑.๑ ตลาดเกิดใหม่มีบทบาทสูงขึ้น
๑.๑.๒ ตลาดการเงินโลกไร้พรมแดน
๑.๑.๓ การเปิดเสรีมากขึ้นของอาเซียนภายหลังปี๒๕๕๘
๑.๑.๔ รูปแบบการค้ามีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปสู่การค้าเสรีเฉพาะกลุ่มมากขึ้นและมีการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจที่หลากหลายขึ้น
๑.๒ การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเป็นกุญแจส้าคัญต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนวิถีการดารงชีวิตของคนในทุกสังคม ทุกเพศทุกวัย
๑.๒.๑ เกิ ด สาขาอุ ต สาหกรรมและบริ ก ารใหม่ ๆ ที่ ผ สมผสานการใช้ เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่
หลากหลายสาขา
๑.๒.๒ มนุษย์จะสามารถเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ได้อย่างไร้ขีดจากัด
๑.๒.๓ การแย่งชิงแรงงานที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีระดับสูงมีความสามารถเฉพาะทางหรือมี
ทักษะหลายด้าน (Multi-Skills) ในตลาดแรงงานสูงขึ้น
๑.๒.๔ เกิดความเหลื่อมล้าในมิติต่างๆ
๑.๓ สถานการณ์และแนวโน้มสังคมโลก
๑.๓.๑ การเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกส่งผลต่อเศรษฐกิจและรูปแบบการดาเนินชีวิต
๑.๓.๒ การเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกที่ผสมผสานกับวัฒ นธรรมท้องถิ่นส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและรูปแบบการบริโภค
๑.๔ สถานการณ์และแนวโน้มสิ่งแวดล้อมโลก
๑.๔.๑ วาระการพัฒ นาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ เป็นทิศทางหลั กในการพัฒ นาของโลกหลังค.ศ.
๒๐๑๕
๑.๔.๒ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้น
ส่งผลให้ประเทศต่างๆ รวมทั้งไทยต้องดาเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจัง
๑.๔.๓ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติมีความผั นผวนและรุนแรงมากขึ้น
ส่งผลต่อการผลิตในภาคเกษตรและความมั่นคงด้านน้าและอาหาร

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมืองบางบัวทอง

หน้า 42

๑.๕ สถานการณ์ความมั่นคงโลก
๑.๕.๑ ประเทศมหาอานาจมีแนวโน้มของการขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทในภูมิภาคต่างๆ
ของโลก
๑.๕.๒ ความขัดแย้งด้านอาณาเขตแบบรัฐต่อรัฐทั้งด้านอาณาเขตทางบก การอ้างสิทธิทับซ้อน
ทางทะเล และภูมิรัฐศาสตร์เพื่อผลประโยชน์และการแย่งชิงทรัพยากร
๑.๕.๓ อาชญากรรมข้ามชาติมีแนวโน้มขยายตัวและควบคุมได้ยาก มีการเชื่อมโยงในภูมิภาคและ
พัฒนาการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีรูปแบบและวิธีการที่ซับซ้อนมากขึ้น
๑.๕.๔ การก่อการร้ายกาลังส่งผลกระทบต่อสังคมโลก โดยทวีความรุนแรงและมีความถี่มากขึ้น
๒. สถานการณ์และแนวโน้มภายใน
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจไทย
๒.๑.๑ ในช่วงที่ผ่านมาการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในภาพรวมประสบความสาเร็จในระดับที่น่าพอใจ
๑) อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
๒) โครงสร้างเศรษฐกิจเปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมาก
ขึ้น
๓) ภาคการผลิตมีการสั่งสมองค์ความรู้และปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่อง
๔) ประเทศไทยยังคงมีจุดแข็งด้านความหลากหลายของฐานการผลิตที่มีความแข็งแกร่ง
ในระดับโลก
๕) อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น
๖) การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
๒.๑.๒ ผลการพัฒ นาเศรษฐกิจภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๐และ
ในช่วง ๔ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ประเทศไทยได้เข้าร่วมในกรอบความร่วมมืออีกหลายกรอบ อาทิยุทธศาสตร์
ความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ อิ ร วดี -เจ้ า พระยา-แม่ โ ขงระหว่ า งกั ม พู ช า ลาว เมี ย นมา ไทย และเวี ย ดนาม
(Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ความร่วมมือลุ่ มน้าโขง
กับ ญี่ ปุ่ น (Mekong-Japan) ความร่วมมือลุ่ มน้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี (Mekong-ROK Cooperation) ความ
ริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสาหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengalnitiative
Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation: BIMSTEC) ก ร อ บ ค ว าม ร่ ว ม มื อ เอ เชี ย (Asia
Cooperation Dialogue: ACD) วั ต ถุ ป ระสงค์ โ ดยรวมของกรอบความร่ ว มมื อ เหล่ า นี้ ล้ ว นต่ า งมุ่ ง สร้ า งความ
แข็งแกร่งของภูมิภาคเอเชีย
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่ อวางรากฐานให้ คนไทยเป็ นคนที่ส มบูรณ์ มีคุณ ธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินั ยค่านิยมที่ดีมีจิต
สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดีครอบครัวอบอุ่นตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
๑.๒ เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและ
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพรวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
๑.๓ เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการ
ผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐาน
ราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหารและน้า
๑.๔ เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
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๑.๕ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทางานเชิงบูรณาการ
ของภาคีการพัฒนา
๑.๖ เพื่ อให้ มีการกระจายความเจริ ญ ไปสู่ ภูมิภ าคโดยการพัฒ นาภาคและเมืองเพื่อรองรับการพัฒ นา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่
๑.๗ เพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ ป ระเทศไทยมี ค วามเชื่ อ มโยง (Connectivity) กั บ ประเทศต่ างๆ ทั้ งในระดั บ อนุ
ภูมิภ าค ภู มิภ าค และนานาชาติได้อย่ างสมบูรณ์ และมีป ระสิ ทธิภ าพ รวมทั้งให้ ป ระเทศไทยมี บทบาทนาและ
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาคภูมิภาค
และโลก
๒. เป้าหมายรวม
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กาหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
ประกอบด้วย
๒.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์
๒.๒ ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งประชาชนทุก
คนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
กลุ่มที่มีรายได้ต่าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๑๕
๒.๓ ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้
๒.๔ ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
ความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้า
๒.๕ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามั คคีสร้างภาพลักษณ์ดีและเพิ่มความเชื่อมั่น
ของนานาชาติต่อประเทศไทย
๒.๖ มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้กระจายอานาจและมี
ส่วนร่วมจากประชาชน
ยุท ธศาสตร์การพั ฒ นาประเทศการเปลี่ ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยที่จะเข้าสู่ สั งคมสู งวัยอย่าง
สมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ โดยที่สัดส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๑๙.๘ ของจานวนประชากร
ทั้งหมด ในขณะที่จานวนประชากรวัยแรงงานได้เริ่มลดลงมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นมา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม
๑.๒ เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดารงชีวิตสาหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑
๑.๓ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต
๑.๔ เพือ่ เสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอื้อต่อการพัฒนาคนและประเทศ
๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด
๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา
๒.๑.๑ คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น
๒.๑.๒ คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้และความสามารถเพิ่มขึ้น
๒.๑.๓ คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
๒.๑.๔ คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น
๒.๑.๕ สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ
สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าในสังคม
เป้าหมายที่ ๑ ลดปัญหาความเหลื่อมล้าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน และ
แก้ไขปัญหาความยากจน
ตัวชี้วัด ๑.๑ รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่าสุด เพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่า
ร้อยละ๑๕ ต่อปี
ตัวชี้วัด ๑.๒ ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงเหลือ๐.๔๑
เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
ตัวชี้วัด ๑.๓ การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่าสุด
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด ๑.๔ สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงเหลือร้อยละ ๖.๕ ณ สิ้นแผนพัฒนา
ตัวชี้วัด ๑.๕ สัดส่วนหนี้สินต่อรายได้ทั้งหมดของครัวเรือนของกลุ่มครัวเรือนที่ยากจนที่สุดลดลง
เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ
ตัวชี้วัด ๒.๑ อัตราการเข้าเรียนสุทธิ(ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่ากับร้อยละ ๙๐
โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหว่างพื้นที่
ตัวชี้วัด ๒.๒ สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ
๕๐ มีจานวนเพิ่มขึ้น และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพื้นที่ และภูมิภาคลดลง
ตัวชี้วัด ๒.๓ สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามาตรา๔๐) และ
ที่เข้าร่วมกองทุนการออมแห่งชาติต่อกาลังแรงงานเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด ๒.๔ ความแตกต่างของสัดส่วนบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากรระหว่างพื้นที่ลดลง
ตัวชี้วัด ๒.๕ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุ่มประชากรที่มีฐานะยากจนเพิ่มขึ้น
๓. แนวทางการพัฒนา
๓.๑ เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่้าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มี
คุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การได้รับขยายการคุ้มครองทางสังคม (Social
Protection) และสวัส ดิก าร (Welfare) ที่ เหมาะสมอย่ างทั่ ว ถึงและเป็ น ธรรม และการพั ฒ นาทั กษะฝี มื อ เพื่ อ
ประกอบอาชีพและยกระดับรายได้โดย
๓.๑.๑ ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึ กษาที่ มีคุณ ภาพให้ แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทาง
การศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ้ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่และสภาพร่างกายการดูแลนักเรียน
ยากจนที่อาศัยในพื้นที่ห่ างไกลที่ครอบคลุ มตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน การสนับสนุนค่าเดินทางไปยัง
สถานศึกษา การปรับ ปรุงระบบคัดกรองและการให้ เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนของ สพฐ. ให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และการให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน
๓.๑.๒ จัดบริการด้านสุขภาพให้กับประชากรกลุ่มเป้าหมายฯ ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลโดยรัฐจัดให้มี
กลไกช่วยเหลือและสนั บสนุนสวัสดิการชุมชนที่ครอบคลุมการให้ ความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายที่จาเป็นเพื่อให้
ประชากรกลุ่ ม เป้ า หมายฯ เข้ าถึ งบริ ก ารจากสถานพยาบาลของรัฐ ในพื้ น ที่ ได้ อ าทิ ค่ า ใช้ จ่ า ยการเดิ น ทางไป
สถานพยาบาล รวมทั้งจัดให้มีบริการด้านสุขภาพเชิงรุกทั้งในด้านการให้คาปรึกษา การควบคุมและป้องกันกลุ่ม
เสี่ยงที่จะเกิดปัญหาเรื้อรังต่อสุขภาพ และการส่งเสริมด้านสุขอนามัย
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๓.๑.๓ สร้างโอกาสในการมีที่ดินทากินของตนเองและยกระดับรายได้โดยรัฐเข้าไปสนับสนุนการมี
ที่ดินทากินอย่างยั่งยืนในรูปแบบที่ครบวงจร ตั้งแต่การจัดสรรที่ดินทากินอย่างมีเงื่อนไขเพื่อป้องกันการเปลี่ยนมือผู้
ได้รับการจัดสรรที่ดินให้แก่กลุ่มคนจนในภาคเกษตรที่ไร้ที่ดินทากิน การพัฒ นาทักษะความชานาญ การจัดสรร
เงินทุนเพื่อประกอบอาชีพอย่างทั่ว ถึง การขยายโอกาสในการเข้าถึงข่าวสาร สารสนเทศและองค์ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพและการสนับสนุนด้านการตลาด ตลอดจนส่งเสริมทักษะการบริหารเงินเพื่อให้สามารถจัดการรายได้
เงินทุน และหนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารที่ดินเพื่อเป็นกลไกที่ทาให้เกิดการกระจาย
การถือครองที่ดิน ที่จะช่วยให้เกษตรกร กลุ่มเกษตร ผู้ยากจน ได้มีที่ดินทากินและมีที่อยู่อาศัย
๓.๑.๔ กาหนดนโยบายการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล้าในสังคมและเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มคนที่มี
รายได้น้อยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยเพิ่ มการจัดเก็บภาษีจากฐานทรัพย์สิน และปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษี
ที่มีป ระสิ ท ธิภ าพเพื่อให้ ส ามารถจั ดเก็บ ภาษี ได้อย่างทั่ว ถึงและเป็ นธรรม ตลอดจนปรับโครงสร้างการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายภาครัฐ โดยให้ความสาคัญกับการจัดสรรงบประมาณเชิงบูรณาการและเชิงพื้นที่ที่มีการกาหนด
เป้าหมายเพื่อลดความยากจนและลดความเหลื่อมล้าในสังคมควบคู่ไปกับเป้าหมายทางเศรษฐกิจ
๓.๑.๕ เพิ่มการจัดสวัสดิการสังคมให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่าสุด
อย่างเพียงพอและเหมาะสม อาทิเพิ่มเบี้ยคนพิการและเบี้ยยังชีพผู้ สูงอายุที่ยากจนให้เพียงพอที่จะดารงชีพได้
สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยและระบบสาธารณูปโภคให้กับประชากรกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาชุมชนแออัดใน
เมื อ ง สนั บ สนุ น ชุ ม ชนให้ มี ก ารจั ด บริ ก ารตามความจาเป็ น ส าหรับ ผู้ สู งอายุ ทั้ งนี้ จ ะต้ อ งมี ก ารเชื่ อ มโยงระบบ
ฐานข้อมูลกับการจัดบริการภาครัฐ โดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลของหน่วยงานราชการทั้งหมดและร่วมใช้ประโยชน์จาก
ระบบฐานข้อมูลดังกล่าว ในการกาหนดเป้าหมายคนจนคนเกือบจน และกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้
ต่าสุด เพื่อให้สามารถระบุประชากรกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
การขั บ เคลื่ อ นให้ เศรษฐกิ จ เจริ ญ เติ บ โตในช่ ว งแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๒ จะเน้ น การพั ฒ นาและใช้
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นก้าวหน้าที่เข้มข้นมากขึ้น การพัฒ นาเศรษฐกิจดิจิทัลการพัฒ นาและ
ยกระดับคุณภาพของกาลังคน และความคิดสร้างสรรค์ในการขยายฐานเศรษฐกิจและฐานรายได้ใหม่ควบคู่กับการ
เพิ่ ม ผลิ ต ภาพของฐานการผลิ ต และบริ ก ารเดิ ม รวมทั้ งการต่ อ ยอดการผลิ ต และบริ ก ารเดิ ม โดยใช้ ดิ จิ ทั ล และ
เทคโนโลยีอัจฉริยะ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประเด็นท้าทายที่ต้องเร่งดาเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้แก่การสร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับ คุณ ภาพสิ่งแวดล้ อม เพื่อสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อมและ
คุณ ภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญ หาวิกฤติสิ่งแวดล้ อมเพื่อลดมลพิษที่เกิดจากการผลิ ตและการบริโภค
พัฒ นาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวง
กว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิจ สั งคม วัฒ นธรรม และการเมื อ งอั น เกิ ดจากกระแสโลกาภิ วัฒ น์ และ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติทั้ง
ภัยคุกคามภายนอก ได้แก่การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอานาจในภูมิภาคต่างๆ ของโลก
ความขัดแย้งด้านอาณาเขตแบบรัฐต่อรัฐ อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย และภัยคุกคามภายในประเทศ
ได้แก่สถาบันหลักของชาติได้รับผลกระทบจากความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติการสร้าง
สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้และการคุกคามทางเศรษฐกิจโดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ในระยะ ๕ ปี
ต่อไปซึ่งเป็นช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงให้ความสาคัญต่อการฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสาคัญ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมืองบางบัวทอง
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ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่าง
ทางความคิดและอุดมการณ์บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและ
การเตรียมการรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า
ยุท ธศาสตร์ ที่ ๖ การบริ ห ารจั ด การในภาครั ฐ การป้ อ งกั น การทุ จริ ต ประพฤติมิ ช อบและธรรมาภิ บ าลใน
สังคมไทย
ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่สาคัญประการ
หนึ่งมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องการขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาครัฐให้บรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้การให้บริการ
ประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการให้บริการ
ของท้องถิ่นที่ยังขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใส กระบวนการที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
การใช้งบประมาณยังไม่เพียงพอระบบและกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถอานวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาค
และเป็นธรรม รวมทั้งการขาดธรรมาภิบาลในสังคมไทยทาให้การทุจริตประพฤติมิชอบยังเป็นปัญ หาสาคัญของ
ประเทศ ในช่วง ๕ ปีต่อจากนี้ไปจึงเป็นช่วงเวลาสาคัญที่ต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจัง เพื่อให้เป็นปัจจัยสนับสนุนสาคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลสาเร็จ
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในช่วงแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ ๑๒ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐ ให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ
รับผิดชอบตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอานาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบ
ที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่นและวางพื้นฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี
๒๕๗๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เป็นปัจจัยสาคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจและสังคมการ
กระจายความเจริญ และการพัฒนาเมืองและพื้นที่ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างไรก็ตาม ที่
ผ่านมาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาความต่อเนื่องในการดาเนินการ
และปัญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการการให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทาให้มีข้อจา
กัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ของประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒จะมุ่งเน้นการขยายขีดความสามารถและ
พัฒ นาคุณภาพการให้บริการ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลัก และส่งเสริมการพัฒ นา
คุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและในอาเซียนอย่างเป็นระบบ โดย
มีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการและการกากับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มประสิทฺธิภาพการดาเนินการ สร้าง
ความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริ การพื้นฐาน และการคุ้มครองผู้บริโภค การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และการพัฒนาผู้ประกอบการในสาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานที่มีศักยภาพเพื่อ
ไปทาธุรกิจในต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรม
เพื่ อให้ ป ระเทศไทยพัฒ นาเข้าสู่สั งคมนวัตกรรมและเตรียมการก้าวสู่ประเทศรายได้สู งในอนาคตแนว
ทางการพัฒนาในช่วงระยะเวลา ๕ ปีจะต้องให้ความสาคัญกับการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผลงานวิจัยและ
พัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และ
ภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความสาคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพื้นฐานที่เอื้ออานวยทั้งการลงทุน
ด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการบริหาร
จัดการ เพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมายดังกล่าว
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ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาและเร่งดาเนินการในประเด็นท้าทาย ได้แก่การสร้างความ
เข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ที่สร้างรายได้สาหรับประช าชนใน
ภาค การพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้รองรับ
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่ งอนาคตอย่างมีส มดุลและการบริห ารจัดการพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้
เจริญเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคและเมืองให้
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทยต้องให้ความสาคัญกับความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับที่เป็นวงกว้างขึ้น อาทิความตกลง
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive EconomicPartnership: RCEP) ความร่วมมือ
ภายใต้กรอบเอเปค และกลุ่มประเทศ ๗๗ เป็นต้น ที่ต้องสนับสนุนการดาเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณี
ตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ในฐานะประเทศสมาชิกในทุกระดับ และผลักดันให้การพัฒนาประเทศไทยสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลและข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ อาทิเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ข้อกาหนดปริมาณการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 emission) มาตรฐานด้านการบิน และมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงาน
ข้ามชาติเป็นต้น และเพื่อที่ประเทศไทยจะใช้ความร่วมมือระหว่างประเทศให้เป็นกลไกสนับสนุนและขยายโอกาส
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ให้ความสาคัญกับการ
ปรับปรุงกลไกภายในประเทศให้มีบูรณาการให้ความสาคัญกับกลไกที่สร้างสรรค์และเป็นธรรมและมีบูรณาการกัน
ในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคและขณะเดียวกันก็ให้ความสาคัญกับการดาเนินการให้เกิ ดความชัดเจนต่อกลุ่ม
ประเทศเพื่อนบ้านถึงบทบาทของประเทศไทยจากมุมมองของการพัฒนาอนุภูมิภาคและภูมิภาค
การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ความส าเร็ จ ของการขับ เคลื่ อนแผนพั ฒ นาประเทศสู่ การปฏิ บั ติขึ้ นอยู่กั บ ปั จจัย ส าคัญ หลาย
ประการประกอบด้วย ความชัดเจนของสาระของแผนพัฒ นาฯ การรับรู้เข้าใจ ความรู้สึกเป็นเจ้าของและความ
ตระหนักถึงภารกิจและความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วนในสังคมต่อการพัฒนาประเทศภายใต้ทิศทางที่ได้
ร่วมกันกาหนดขึ้น ระบบและกลไกการบริห ารจัดการจากแผนสู่การปฏิบัติที่มีความเชื่อมโยงกันในระดับต่างๆ
ตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ชาติที่เชื่อมต่อกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนเฉพาะด้าน และแผนปฏิบัติ
การ และระบบการจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพที่ตอบสนองการพัฒนาเชิงบูรณาการ การพัฒนาเชิงพื้นที่
และการพั ฒ นาที่ ต่อ เนื่ อง ทั้ งนี้ ป ระเด็น บู ร ณาการจะถูก กาหนดจากประเด็น การพั ฒ นาส าคัญ ที่ ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ประกอบกับนโยบายรัฐบาลในช่วงเวลานั้นๆ และประเด็นปฏิรูปประเทศที่สาคัญทั้งนี้
ในช่วงแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๒ นอกจากจะดาเนินการขับเคลื่ อนแผนพัฒ นาฯ ตามแนวทางการขับเคลื่ อนที่
กาหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ไว้อย่างเป็นระบบแล้วจะต้องผลักดันให้ระบบการจัดสรรงบประมาณแบบ
บูรณาการมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง มีการดาเนินงานร่วมกันของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน และ
การปรับปรุงระบบการติดตามประเมิน ผลแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภ าพและสะท้อนการถ่ายทอดจากระดับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาฯ ฉบั บที่ ๑๒ สู่แผนปฏิบัติการกระทรวงและจังหวัดที่สอดคล้องกันของเป้าหมาย
และตัวชี้วัดในระดับผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบของการพัฒนา นอกจากนี้ระบบติดตามและประเมินผลการดา
เนินงานตามยุทธศาสตร์และการประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจะต้องมีความสอดคล้องกัน โดย
จะต้องมีการกาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่มีความเชื่อมโยงสอดรับกันรวมถึงการกาหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
และการขับเคลื่อนประเด็นบูรณาการร่วมที่เหมาะสม
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๑. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ สู่การปฏิบัติ
๑.๑ หลักการ
๑.๑.๑ ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยยึดแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ ๑๒ เป็นกรอบทิศทางหลักและแปลง
สู่การปฏิบัติในระดับต่างๆ ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม
๑.๑.๒ กระจายการพั ฒ นาลงสู่ พื้ น ที่ โดยยึด หลั ก การพั ฒ นาพื้ น ที่ ภารกิ จ และการมี ส่ ว นร่ ว ม (Area
Function Participation: AFP) ให้ จั งหวัดเป็ น พื้ น ที่ด าเนิน การขับ เคลื่ อนการพั ฒ นาและเป็ นจุด เชื่ อมโยงการ
พัฒนาจากชุมชนสู่ประเทศ และประเทศสู่ชุมชน
๑.๑.๓ เพิ่มการใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือหลักในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่ ท้องถิ่น และชุมชน
๑.๑.๔ ใช้กลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และสื่อมวลชนอย่าง
บูรณาการให้การขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพโดยกระบวนการสร้างเครือข่าหรือคลัสเตอร์ที่ตอบสนองต่อการแก้ไข
ปัญหาและการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่
๑.๑.๕ ระบบการบริ ห ารจั ด การแผนสู่ ก ารปฏิ บั ติ ที่ มี ค วามเชื่ อ มโยงกั น ในระดั บ ต่ า งๆ ตั้ งแต่ ร ะดั บ
ยุทธศาสตร์ที่เชื่อมต่อกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนเฉพาะด้านและแผนปฏิบัติการและระบบการ
จัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพที่ตอบสนองการพัฒนาเชิงบูรณาการ การพัฒ นาเชิงพื้นที่และการพัฒ นาที่
ต่อเนื่อง รวมทั้งระบบการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของภาครัฐที่สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา แนว
ทางการพัฒนาและผลของการพัฒนาอย่างแท้จริง
๑.๒ แนวทางการขับเคลื่อนแผนฯ สู่การปฏิบัติ
๑.๒.๑ การสร้ างความรู้ ความเข้าใจให้ ทุ กภาคส่ ว นตระหนักถึงความส าคัญ และพร้อมเข้าร่วมในการ
ผลักดันแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไปสู่การปฏิบัติสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.) สร้างความเข้าใจกับภาคีทุกภาคส่วน ถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายของแผนพัฒ นาฯฉบับที่ ๑๒ โดยสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสม สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพผ่านบุ คคลสื่อมวลชนทั้งระดับชาติ
และท้องถิ่น กิจกรรม สื่อสมัยใหม่ที่เข้าใจง่าย รวมทั้งการสร้างเครือข่ายให้ข้อมูลข่าวสารกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ
อย่างกว้างขวางและต่อเนื่ อง จัดทาคู่มือการแปลงแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ ๑๒ เผยแพร่แก่ภ าคีการพัฒ นาเพื่อใช้
ประสานแผนแต่ละระดับที่ทุกภาคส่วนสามารถนาไปปรับใช้ให้เกิดบูรณาการการท างานร่วมกันรวมถึงสร้างความ
เข้าใจให้ภาคการเมืองในเป้าประสงค์และแนวทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และผลักดันให้พรรคการเมืองนา
ประเด็นการพัฒนาสาคัญไปผสมผสานในการจัดทานโยบายของพรรคและนโยบายของรัฐบาล โดยพิจารณาลาดับ
ความสาคัญ โดยเฉพาะนโยบายที่เกี่ยวกับ “การวางรากฐานการพัฒนา” ในระยะยาว
๑.๒.๒ การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ชาตินโยบายรัฐบาล และแผน
เฉพาะด้าน และแผนปฏิบัติการ ดังนี้
๑) กาหนดประเด็น การพั ฒ นาส าคัญ ภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนพั ฒ นาฉบั บที่ ๑๒ เสนอต่อ
สาธารณะอย่างชัดเจน นาไปสู่การกาหนดแผนงานโครงการ การระดมทรัพยากรและแนวทางการร่วมดาเนินงาน
ของภาคส่วนต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
๒) บูรณาการประเด็นการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกันและจัดทาเป็นแผนการ
ลงทุนการพัฒนา/แผนพัฒนาเฉพาะด้านที่ตอบสนองการพัฒนาในหลายมิติภายใต้ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่
๑๒ ครอบคลุ ม สาระและบทบาทภาคี ก ารพั ฒ นาที่ ก ว้างขวาง มี แผนปฏิ บั ติ ก ารที่ มี ค วามชั ด เจนทั้ งแผนงาน
โครงการ งบประมาณดาเนินงาน ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้มีส่วนร่วม กระบวนการทางาน และระยะเวลา เป็นเครื่องมือ
ในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างจริงจัง ซึ่งต้องให้ความสาคัญต่อการคัดเลือกบุคลากรในตาแหน่งสาคัญที่
มีความรู้ความสามารถมาบริหารโครงการเพื่อให้สามารถทางานได้ต่อเนื่อง โดยนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้
ประโยชน์ในแผนงานและโครงการเหล่านี้โดย
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๒.๑) จัดทาแผนการลงทุนการพัฒนาในประเด็ นที่มีความสาคัญลาดับสูงสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒ นาฯ ฉบั บที่ ๑๒ ที่แสดงให้เห็นถึงการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม และการจัดสรร
งบประมาณในแบบบูรณาการสาหรับประเด็นการพัฒนาที่สาคัญและเป็นรากฐานของการปฏิรูปที่สาคัญ ก่อให้เกิด
ผลการพัฒนาในภาพรวม
๒.๒) น าประเด็ น การพั ฒ นาที่ ต้ อ งแปลงเป็ น โครงการขนาดใหญ่ อ าทิ ก ารพั ฒ นา
โครงสร้ างพื้ น ฐาน การพั ฒ นาระบบโลจิ ส ติกส์ ขับ เคลื่ อ นภายใต้ ห ลั กการการร่ว มลงทุ นระหว่างรัฐ กับ เอกชน
(Public-Private Partnership: PPP) ที่สร้างการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการพัฒนาประเทศ สามารถขยาย
การลงทุน ขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทันการณ์และเกิดความ
คุ้มค่าของการลงทุน
๒.๓) ผลักดันให้ประเด็นการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์แปลงสู่การปฏิบัติผ่านแผนงาน
ระดับกระทรวงสู่พื้นที่ระดับต่างๆ ผสมผสานอยู่ในภารกิจหลักของหน่วยงานที่มีเป้าหมายและตัวชี้วัดชัดเจน โดย
สศช. และหน่วยงานเกี่ยวข้องร่วมจัดทาและติดตามประเมินผลแผนดังกล่าวที่สะท้อนความสอดคล้องและบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒รวมถึงให้ความสาคัญกับการบูรณาการแผนงาน
โครงการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
๑.๒.๓ เชื่อมโยงแนวคิดพื้นฐาน ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาสาคัญ ตลอดจนแผนพัฒนาเฉพาะ
ด้านภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เข้ากับยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปนโยบายรัฐบาลและแผนระดับต่างๆ การ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ สู่การปฏิบัติจะดาเนินการในหลายระดับตั้งแต่นโยบายรัฐบาล แผนปฏิรูป แผน
ของหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น/ชุมชน ตลอดจนแผนของภาคีการพัฒนาต่างๆ อย่างเป็นขั้น
เป็นตอน ตั้งแต่ทิศทางวัตถุประสงค์เป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
๑๒ ดังนี้
๑) รั ฐ บาลน าประเด็น การพั ฒ นาที่ มี ล าดั บ ความส าคัญ สู งและแผนพั ฒ นาเฉพาะด้านภายใต้
ยุ ท ธศาสตร์ แ ผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๒ เป็ น กรอบร่ ว มกั บ นโยบายที่ แ ถลงต่ อ รั ฐ สภา จั ด ทาแผนการจั ด สรร
งบประมาณแบบบูรณาการ รวมทั้งระยะเวลาดาเนินการ และการติดตามประเมินผลหน่วยงานกลางนาแผนพัฒนา
ฯ ฉบั บ ที่ ๑๒ บู รณาการกับ ยุท ธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณ เป็ นกรอบสาหรับกระทรวง/กรมพิจารณาใช้
ประกอบการจัดทาคาของบประมาณ
๒) สศช. จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่
๑๒ สาหรับเป็นเครื่องมือชี้ทิศทางการพัฒนาระดับภาคและพื้นที่ เพื่อให้ภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องทุกระดั บนาไป
จัดทาแผนพัฒนา ตั้งแต่ขั้นการวางแผนยุทธศาสตร์เชื่อมต่อจนถึงขั้นการวางแผนปฏิบัติการที่เชื่อมโยง สอดคล้อง
และสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยให้กระทรวงกรม จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
๔ ปีและแผนปฏิบัติราชการประจาปีให้เชื่อมโยงระหว่างแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ กับภารกิจของ
หน่วยงานในพื้นที่ และมีความเชื่อมโยงของแผนงานโครงการในเชิงบูรณาการที่ยึดพื้นที่ ภารกิจ และการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน
๓) กระทรวง/กรมจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจาปีโดยกระทรวงกรม นา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
มาวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวง กรม เพื่อนาไปกาหนดแนวทางการพัฒนาในการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์๔ ปีและการจัดทาแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงาน โดยให้ความสาคัญ
กับการเชื่อมโยงบูรณาการกับวัตถุประสงค์เป้าหมาย และแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด
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๔) จังหวัด/กลุ่มจังหวัดจัดทาแผนพัฒนาระยะ ๔ ปีและแผนปฏิบัติราชการประจาปีตามแนวทาง
และหลักเกณฑ์ภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ทั้ง๑๐ ยุทธศาสตร์โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
เมือง และพื้น ที่ เศรษฐกิจ และตอบสนองต่อปัญ หาและความต้องการของประชาชนบนพื้นฐานของศักยภาพ
โอกาส และข้อจากัดของพื้นที่ และให้ความสาคัญกับการบูรณาการ
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาภาค
แผนพัฒ นาภาคเป็ นแผนที่กาหนดทิศทางการพัฒ นาภาคที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับและ
นโยบายรัฐบาล มีมิติการพัฒนาเชิงกายภาพและพื้นที่เป็นเครื่องมือบูรณาการแผนของส่วนราชการ เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายของรัฐบาลและประเด็นการพัฒนา
ภาคไปสู่การปฏิบัติ
องค์ประกอบของแผนพัฒนาภาค มีดังนี้
๑) ข้อมูลสาคัญของภาคและการวิเคราะห์สถานการณ์ เฉพาะข้อมูลและสถานการณ์สาคัญ ที่มีผลต่อ
การพัฒ นาภาคและเกี่ยวข้องกับประเด็นการพัฒ นาหลัก พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ อาทิ ข้อมูล
สภาพทั่วไป ประชากรและสังคม โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริ การสาธารณู ปโภค สภาพเศรษฐกิจและ
รายได้ เป็นต้น โดยวิเคราะห์ร่วมกับบริบทการเปลี่ยนแปลงภายนอกที่สาคัญ อาทิ เงื่อนไขเศรษฐกิจโลก ภูมิภาค
และประเทศ การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี และความมั่นคงภายในและระหว่างประเทศ เป็นต้น
๒) สภาวะแวดล้อมของภาคเพื่อประเมินศักยภาพของภาคจากสภาวะแวดล้อมภายในและผลกระทบ
ที่มีต่อศักยภาพของภาคจากสภาวะแวดล้อมภายนอก
๓) ปัญหาและประเด็นท้าทาย เป็นประเด็นการเปลี่ยนแปลง แรงกดดันหรือความเสี่ยงสาคัญที่
เกิดขึ้นที่จะส่งผลอย่างชัดเจนต่อการพัฒนาภาค ในช่วงระยะ ๕ ปีข้างหน้าของแผน
๔) แนวคิดและทิศทางการพัฒนาภาค ประกอบด้วย
- แนวคิดและทิศทางการพัฒนาภาค เป็นกรอบแนวคิดของการพัฒนาที่กาหนดบทบาทและทิศ
ทางการพัฒนาภาคให้เหมาะสมกับศักยภาพและประเด็นท้ าทายของพื้นที่ ยึดเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาหรือส่งเสริมศักยภาพของพื้นที่ โดยอาศัยปัจจัย
สนั บ สนุ น ต่าง ๆ ภายในภาค และที่เชื่อมโยงกั บพื้ นที่เศรษฐกิจหลั กของประเทศ รวมถึงการใช้ประโยชน์จาก
ข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างความสมดุลของการพัฒนาและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาภาคที่กาหนดไว้
- เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เป็นจุดมุ่งหมายหลักของการพัฒนาภาคในระยะ ๕ ปีที่ต้องการบรรลุ
วัตถุป ระสงค์ เป็ นเป้ าหมายหรือผลลัพธ์ที่มีความเฉพาะเจาะจงที่ต้องการให้ บรรลุเพื่อนาไปสู่ ความสาเร็จตาม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้
- เป้าหมายและตัวชี้วัด จากเป็นหมายเชิงยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์ สามารถนามากาหนด
ตัวชี้วัดความสาเร็จขอการพัฒนาภาครวมทั้งให้สามารถถ่ายทอดเป้าหมายการพัฒนาประเทศมาสู่การปฏิบัติใน
พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นแนวทางหรือขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด
ไว้สนองตอบต่อประเด็นท้าทายต่างๆ และศักยภาพของภาคสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยให้กาหนดพื้นที่ ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ของภาคให้ชัดเจน
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- แผนงานส าคั ญ ที่ ขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ เป็ น ชุ ด โครงการที่ มี ลั ก ษณะเป็ น Project Idea
ตอบสนองกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒ นาและมีความเชื่อมโยงในลักษณะห่วงโซ่มูลค่า(Value Chain) เป็น
แผนงานที่มีความต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์และสะท้อนถึงความร่วมมือของหน่วยงานระดับ
กระทรวง/กรม รวมถึงการบูรณาการจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ตามที่ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดทาแผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๕ ฉบับทบทวน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบูรณาการนโยบาย
พัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โดยได้กาหนดแนวคิดและ
ทิศทางการพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนี้
ภาคกลางประกอบด้วย ๑๗ จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานี ลพบุรีพระนครศรีอยุธยา
สระบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี
และประจวบคี รีขันธ์ และพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีอาณาเขตติดต่อกับเมียนมาด้านตะวันตก ด้านเหนือ ติดกับ
จังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ ด้านใต้ติดกับจังหวัด ชุมพร ส่วนทิศตะวันออกติดกับจังหวัดนครราชสีมา
นครนายก ฉะเชิงเทรา และอ่าวไทย ๑
เป็นภูมิภาคที่มีบทบาทสาคัญในการเชื่อมโยงกับทุกภาค ภายในประเทศ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของเมือง
หลวงกรุ ง เทพมหานคร และเป็ น ที่ ตั้ ง ของหน่ ว ยงานราชการระดั บ กระทรวง หน่ ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยชั้นนาทุกระดับ สถาบันการรักษาพยาบาลที่ ดีที่สุด รวมทั้งสถาบันธุรกิจ และ
สถาบันการเงินชั้นน้าของประเทศ ขณะเดียวกันภาคกลางตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่ม แม่น้าขนาดใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์
เป็ น “อู่ ข้ า ว อู่ น้ า” ของประเทศ และเป็ น พื้ น ที่ ในแนวระเบี ย งเศรษฐกิ จ ตอนใต้ ข องอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม น้ าโขง
(Southern Economic Corridor) ที่เชื่อมโยงเมียนมา-ไทยกัมพูชา-เวียดนาม
ซึ่งเป็ น เส้ น ทางลั ด โลจิ ส ติก ส์ (Landbridge) เชื่ อมโยงภู มิ ภ าคอาเซีย นกับ โลกตะวัน ตกและ โลก
ตะวัน ออก ดั งนั้ น การพั ฒ นาภาคกลางสู่ ค วาม “มั่ น คง มั่ งคั่ ง ยั่งยื น ” จ้ าเป็ น ต้ อ งรัก ษาความมี ชื่ อ เสี ย งของ
กรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองชั้นน้าระดับโลกตลอดไป ควบคู่ไปกับการใช้ศักยภาพพื้นฐานด้านความอุดมสมบูรณ์
ของดินและน้า และความพร้อมของสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยในการยกระดับภาคการเกษตรสู่ เกษตร
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง รวมทั้งการพัฒนาเส้นทางลัดโลจิ
สติ ก ส์ เชื่ อ มโยงทวาย(เมี ย นมา)กั บ ระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เศษภาคตะวั น ออก (EEC)เพื่ อ ให้ ภ าคกลางเป็ น พื้ น ที่
ยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงเส้นทางการค้าการขนส่งระหว่างทะเลตะวันตกและทะเลตะวันออกใน ระยะยาว
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ภาคกลางมี บ ทบาทส าคั ญ ในการเชื่ อ มโยงกั บ ทุ ก ภาคภายในประเทศ เนื่ อ งจากเป็ น ที่ ตั้ ง ของ
กรุงเทพมหานครสถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นนาทุกระดับสถาบันการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุดนอกจากนี้ ภาคกลาง
ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง สภาพพื้นที่และระบบชลประทานที่อุดมสมบูรณ์ เป็นฐานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมที่
สาคัญของประเทศ และเป็นพื้นที่แนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (Southern Economic
Corridor) ที่ เชื่ อมโยงเมี ย นมา-ไทย-กั ม พู ช า-เวีย ดนาม ซึ่ งเป็ น เส้ น ทางลั ด โลจิส ติ ก ส์ (Landbridge) เชื่อ มโยง
ภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตกและโลกตะวันออก ภาคกลางจึงมีเป้าหมายที่จะ “พัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานคร
ทันสมัยและภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง”
วัตถุประสงค์
- เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นเมืองที่มีความทันสมัย และเป็นเมือง น่าอยู่
น่าเที่ยวในล้าดับต้นๆ ของโลกตลอดไป
- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขทั้งสุขภาพกาย จิตใจ มีความมั่นคง ด้าน
อาชีพและรายได้ และมีสภาพแวดล้อมที่ดี
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- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและ บริการด้าน
การเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว อย่างต่อเนื่อง
- เพื่อฟื้นฟูและรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
เป้าหมาย
- อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคกลางขยายตัวเพิ่มขึ้น
- สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคกลางลดลง
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าฐาน

อัตราการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ
ของภาคกลาง

๒,๓๙๙,๐๙๑
ล้านบาท
(มูลค่า CMV
ปี ๒๕๕๙)
๐.๔๐๖
(ปี ๒๕๖๐)

สัมประสิทธิ์ความไม่
เสมอภาคในการ
กระจายรายได้

2562
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๓.๕

2563
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๓.๕

ค่าเป้าหมาย
2564
2565
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
ไม่ตากว่
่ า
ร้อยละ ๓.๕ ร้อยละ ๓.๕

ลดลงต่ากว่า
๐.๔๐๐

ลดลงต่ากว่า
๐.๔๐๐

ลดลงต่ากว่า
๐.๔๐๐

ลดลงต่ากว่า
๐.๔๐๐

2562-2565
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๓.๕
ลดลงต่ากว่า
๐.๔๐๐

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายภาคกลาง ไม่รวมกรุงเทพมหานคร
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนา คุณภาพชีวิต
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าฐาน

กรุงเทพได้รับการจัด
อันดับเป็นเมืองน่าอยู่
ที่ประชากรมีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น
สัดส่วนปริมาณขยะ
มูลฝอยที่ถูกกาจัด
อย่างถูกต้องของภาค
กลาง
สัดส่วนคดีชีวิตและ
ทรัพย์สินภาคกลาง

อันดับที่ ๙๘
(ปี ๒๕๖๐)

2562
ต่ากว่า
อันดับที่ ๙๗

ร้อยละ๔๓.๒๕ ไม่ต่ากว่าร้อย
(ปี ๒๕๖๐)
ละ ๔๕ ของ
ปริมาณขยะที่
เกิดขึ้น
๑๖๑.๒ คดีต่อ ต่ากว่า ๑๖๐
ประชากรแสน คดีต่อ
คน (ปี ๕๖๐) ประชากรแสน
คน

2563
ต่ากว่า
อันดับที่ ๙๗

ค่าเป้าหมาย
2564
2565
ต่ากว่า
ต่ากว่า
อันดับที่ ๙๗ อันดับที่ ๙๗

ไม่ต่ากว่าร้อย
ละ ๔๕ ของ
ปริมาณขยะ
ที่เกิดขึ้น
ต่ากว่า ๑๖๐
คดีต่อ
ประชากร
แสนคน

ไม่ต่ากว่าร้อย
ละ ๔๕ ของ
ปริมาณขยะที่
เกิดขึ้น
ต่ากว่า ๑๖๐
คดีต่อ
ประชากรแสน
คน

ไม่ต่ากว่าร้อย
ละ ๔๕ ของ
ปริมาณขยะที่
เกิดขึ้น
ต่ากว่า ๑๖๐
คดีต่อ
ประชากรแสน
คน

2562-2565
ต่ากว่า
อันดับที่ ๙๗
ไม่ต่ากว่าร้อย
ละ ๔๕ ของ
ปริมาณขยะที่
เกิดขึ้น
ต่ากว่า ๑๖๐
คดีต่อประชากร
แสนคน

หมายเหตุ : การจั ด อั น ดั บ เมื อ งที่ น่ า อยู่ ที่ สุ ด ในโลก World Most LiveableCity ๒๐๑๗ The Economist
intelligence Unit (EIU)
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แนวทางการพัฒนา
๑) เร่งพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและระบบขนส่งสาธารณะ อาทิ รถไฟฟ้า รถเมล์ ฯลฯ เพื่อบรรเทาปัญหา
จราจรและให้ประชาชนเข้าถึงบริการระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวกสบายและปลอดภัยใน การเดินทาง
๒) ก่อสร้างถนนวงแหวน โครงข่ายเส้นทางถนนที่ขาดความเชื่อมโยง (Missing Link) สะพานข้ามแม่น้า
เจ้าพระยา ฯลฯ เพื่อลดปัญหาความแออัดและคับคั่งของปริมาณการจราจรในเขตเมืองลดปัญหาคอขวด เป็นการ
เชื่อมต่อโครงข่ายการเดินทางเพื่ออ้านวยความสะดวกในการเข้าถึงและลดเวลาการ เดินทาง รวมทั้งสร้างความ
เชื่อมโยงระหว่างเมือง
๓) จัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยใช้มาตรการผังเมืองควบคุมการใช้พื้นที่รวมทั้ง คุ้มครองแหล่ง
อนุรักษ์และทัศนียภาพเมือง ตลอดจนการจัดทัศนียภาพของเมืองให้สวยงาม มีพื้นที่ สีเขียวและสวนสาธารณะ
๔) พัฒ นาระบบดูแลผู้สูงอายุ โดยส่งเสริมการพัฒ นาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้ส อดคล้องต่อความ
ต้องการและเอื้อต่อการใช้ชีวิต รวมทั้งพัฒนารูปแบบและคุณภาพการบริการสาธารณสุข ระดั บปฐมภูมิและบริการ
ดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุ และออกแบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการต่างๆ ให้สามารถรองรับคนทุกกลุ่มใน
สังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน (Universal Design) เพื่อรองรับสังคมผู้สู งอายุ และส่งเสริมให้ คนทุกกลุ่มสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการต่างๆ อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
๕) ปู องกัน และแก้ไขปั ญ หาขยะ น้ าเสี ย น้าท่วม และมลพิ ษทางอากาศ ในเขตพื้ นที่ที่มี ปัญ หาความ
รุนแรงและความเสียหายเป็นมูลค่าสูง โดยเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
๖)วางระบบปูองกันภัยอาชญากรรมและภัยก่อการร้ายในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่อเนื่อง รวมทั้ง
พื้นที่ที่มีปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการจราจร และปัญหาความรุนแรงในสังคม โดยการใช้ เทคโนโลยี การบังคับ
ใช้กฎหมาย การปลูกจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ตลอดจนสร้างเครือข่าย เฝ้าระวัง เพื่อดูแลรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๗) พัฒนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ โดยการจัดทาผังภูมินิเวศเพื่อการ จัดการพื้นที่และ
พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองที่มีความน่าอยู่ อัจฉริยะและสามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เป็นที่อยู่อาศัยลดความ
เหลื่อมล้าและยกระดับคุณภาพชี วิตของประชาชนในพื้นที่ทุกกลุ่ม โดยยังคงรักษาอัตลักษณ์ของพื้นที่ซึ่งระยะแรก
ดาเนินการที่บางซื่อเพื่อเป็นต้นแบบพัฒนาพื้นที่รอบสถานีระบบขนส่ง มวลชน และเมืองอัจฉริยะแห่งแรก (Smart
City) ในไทย และภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและ สร้างความเชื่อมโยง
เพื่อกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
รายได้จากการ
ท่องเที่ยวภาคกลาง

ค่าฐาน

2562
๑๕๘,๒๒๕ เพิ่มขึ้น
ล้านบาท
ไม่ต่ากว่า
(ปี ๒๕๖๐) ร้อยละ ๑๕.๐

2563
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ๑๕.๐

ค่าเป้าหมาย
2564
2565
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
ไม่ตากว่
่ า
ร้อยละ ๑๕.๐ ร้อยละ ๑๕.๐

2562-2565
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๑๕.๐

แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ อาทิ วั ดพระศรีรัตนศาสดาราม ชายหาดชะอา-หัวหิน
สนามกอล์ฟระดับโลกที่เพชรบุรี กาญจนบุรี และพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นฐานการ กระจายรายได้และการสร้าง
งาน โดยยกระดับคุณภาพของธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานระดับ นานาชาติและเป็นที่ประทับใจ
ของนักท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่ง ท่องเที่ยวชายฝั่ง ทะเลตะวันตกของภาคกลาง ได้แก่
จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เชื่อมกับจังหวัดชุมพร และระนอง ของภาคใต้
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๒) พัฒ นาแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกพระนครศรีอยุธยาอย่างยั่งยืน โดยฟื้นฟู บูรณะโบราณสถาน และ
เตรียมความพร้อมของเมืองให้สามารถรองรับภัยพิบัติ โดยเฉพาะอุทกภัยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
๓) อนุ รักษ์และพัฒ นากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า เพื่อรักษาอัตลั กษณ์ ของเมืองให้ เป็นมรดกทาง
วั ฒ นธรรมที่ สื บ ทอดความเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมอั น ยิ่ ง ใหญ่ ข องชาติ ต ลอดไป อาทิ พื้ น ที่ เกาะ
รัตนโกสินทร์ในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองเก่าเพชรบุรี เมืองเก่ากาญจนบุรี เมืองเก่าราชบุรี เมืองเก่า สุพรรณบุรี
และเมืองเก่าลพบุรี
๔) พั ฒ นาแหล่ งท่ อ งเที่ ย วที่ มี ศัก ยภาพ เช่ น กลุ่ ม ประวัติศ าสตร์แ ละศาสนา กาญจนบุ รีสุ พ รรณบุ รี พระนครศรีอยุธยา-อ่างทอง-สิงห์ บุรี-ชัยนาท-ลพบุรี-สระบุรี-นครปฐม-ราชบุรี-เพชรบุรี กลุ่มดูแล สุขภาพด้วย
แพทย์แผนไทย อาทิ นนทบุรี-สมุทรสาคร-นครปฐม-เพชรบุรี และกลุ่มท่องเที่ยวทางน้าอาทิ พระนครศรีอยุธยานนทบุรี-ปทุมธานี-อ่างทอง-สิงห์บุรี โดยปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการ ท่องเที่ยวให้มีคุณค่า
และมูล ค่าเพิ่ ม มีความหลากหลาย และเชื่อมโยงการท่ องเที่ยวระหว่างจังหวัดอย่างยั่งยืน รวมทั้ งบริห ารการ
ท่องเที่ยวโดยคานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ
๕) เพิ่มมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น ตลาด สามชุก ตลาดน้าอัมพ
วา ตลาดน้าดาเนินสะดวก เกาะเกร็ด ท่องเที่ยวธรรมชาติสวนผึ้ง อุทยานแห่งชาติ แก่งกระจาน ฯลฯ โดยปรับปรุง
สิ่งอ้านวยความสะดวก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการ ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล
๖) พั ฒ นาการเข้ าถึงแหล่ งท่ อ งเที่ ยวชุม ชน แหล่ งผลิ ตสิ นค้ า OTOP และแหล่ ง ท่ องเที่ ยวเชิงเกษตร
เพื่ อ ให้ มีเส้ น ทางหรื อเครื อ ข่ายการคมนาคมที่ ส ามารถเดิน ทางเข้ าไปยั งแหล่ งท่ อ งเที่ ยวได้ อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย เป็นการขยายเส้นทางการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และ
ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าฐาน

อัตราการขยายตัวการ ๑๐๗,๓๙๒
ผลิตภาคเกษตรภาค ล้านบาท
กลาง
(มูลค่า CMV
ปี ๒๕๕๙)
อัตราการขยายตัวการ ๑,๑๒๖,๔๗๙
ผลิตสาขาอุตสาหกรรม ล้านบาท
ภาคกลาง
(มูลค่า CMV
ปี ๒๕๕๙)

ค่าเป้าหมาย
2562
2563
2564
2565
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ตากว่
่ า
ร้อยละ ๑.๙ ร้อยละ ๑.๙ ร้อยละ ๑.๙ ร้อยละ ๑.๙

2562-2565
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๑.๙

เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
ไม่ตากว่
่ า
ไม่ตากว่
่ า
ร้อยละ ๓.๒ ร้อยละ ๓.๒ ร้อยละ ๓.๒

เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๓.๒

เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๓.๒

แนวทางการพัฒนา
๑) นาผลการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรมาใช้ ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
เช่น น้าผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติมาใช้ในการพัฒนาการผลิตข้าวในพื้นที่ เพื่อ
เพิ่มผลผลิตต่อไร่ เพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพข้าวซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่ สาคัญของประเทศให้มีคุณภาพตรง
ตามความต้องการของตลาด เป็นต้น
๒) พัฒนามาตรฐานฟาร์มเพื่อผลิตอาหารปลอดภัย (Food Safety) จากสินค้าเกษตร หลักของภาค ได้แก่
ข้าว พืชผัก มะพร้าว โคนม โคเนื้อ สุกร ไก่ เป็ด กุ้ง ปลา โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นแหล่ง ผลิตสาคัญ ได้แก่ จังหวัด
ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม และประจวบคีรีขันธ์
เพื่อการส่งออกสินค้าเกษตรคุณภาพสูง ที่สอดคล้องกับความต้องการ ของผู้บริโภคในตลาดเฉพาะและตลาดระดับบน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมืองบางบัวทอง
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๓) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อยกระดับสู่ Smart Farmer และ Smart Farming โดยส่งเสริม
ให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและพันธุ์ที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุง
ระบบการบริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ
๔) ฟื้ น ฟู ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ท รั พ ยากรประมงทะเล โดยเร่ งรัด การอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู และการจั ด การใช้
ประโยชน์ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบเหมาะสม ควบคู่ไปกับการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ เช่น
การส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการและวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และสร้างมูลค่าเพิ่ม การส่งเสริมและพัฒนาการประมงพื้นบ้าน รวมทั้งการส่งเสริม และพัฒนาธุรกิจการประมง
เป็ น ต้น ในพื้น ที่ที่มีศักยภาพด้านการประมงและเพาะเลี้ ยงสั ตว์น้าบริเวณชายฝั่ง รอบอ่าวไทย ได้แก่ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสมุทรปราการ
๕) เพิ่มความสามารถการแข่งขัน อุตสาหกรรมประมง (สมุทรสาคร) อุตสาหกรรม ก่อสร้าง (สระบุรี)
อุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ (พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ) สู่การใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้น
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖) พัฒ นาทักษะแรงงานให้มีความรู้ ขั้นสูง เพื่อยกระดับและปรับเปลี่ ยนทักษะแรงงาน ให้ ก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
๗) พัฒนากาญจนบุรี-ราชบุรี-เพชรบุรีตอนบนให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตร
และปศุสัตว์ และกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเชื่อมโยงกับแหล่งผลิต ในเมียนมา โดยเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า รวมทั้งยกระดับคุณภาพ สินค้าอุตสาหกรรมในพื้นที่ให้มีความ
ทันสมัยและให้ได้มาตรฐานสากลไปสู่ตลาดอาเซียน
๘) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs และ Start Up โดยให้ความสาคัญกับ การเสริมสร้างองค์ความรู้
ให้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบการในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ อาทิ การน้ า งานวิ จั ย นวั ต กรรมและ เทคโนโลยี ม าใช้ ในการเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต และการใช้ กลยุ ท ธ์ก ารตลาด ฯลฯ เพื่ อ ให้ ส ามารถเริ่ม ต้ น ธุรกิ จ และเติ บ โตได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการน้้าและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ภัยแล้ง และคง
ความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าฐาน

คุณภาพน้า แม่น้า
เจ้าพระยาและท่าจีน
ตอนล่าง

ค่าดัชนี
คุณภาพน้า
(WQI)เท่ากับ
๓๑-๖๐
คะแนน
(ปี ๒๕๖๐)
สัดส่วนพื้นที่
ป่าไม้ร้อยละ
๓๐.๐ต่อพื้นที่
ภาคกลาง
( ปี ๒๕๖๐)

สัดส่วนพื้นทีป่ ่าไม้ต่อ
พื้นที่ภาคกลาง

2562
ค่าดัชนี
คุณภาพน้า
(WQI)ระดับ
ดีมากกว่า
๗๐คะแนน

2563
ค่าดัชนี
คุณภาพน้า
(WQI)ระดับ
ดีมากกว่า
๗๐คะแนน

ค่าเป้าหมาย
2564
ค่าดัชนี
คุณภาพน้า
(WQI)ระดับดี
มากกว่า ๗๐
คะแนน

สัดส่วนพื้นที่
ป่าไม้เพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ
๓๑.๐
ต่อพื้นที่ภาค

สัดส่วนพื้นที่
ป่าไม้เพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ
๓๒.๐
ต่อพื้นที่ภาค

สัดส่วนพื้นที่
ป่าไม้เพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ
๓๓.๐
ต่อพื้นที่ภาค

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมืองบางบัวทอง

2565
ค่าดัชนี
คุณภาพน้า
(WQI)ระดับดี
มากกว่า ๗๐
คะแนน

2562-2565
ค่าดัชนี
คุณภาพน้า
(WQI)ระดับดี
มากกว่า ๗๐
คะแนน

สัดส่วนพื้นที่
ป่าไม้เพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ
๓๔.๐
ต่อพื้นที่ภาค

สัดส่วนพื้นที่
ป่าไม้เพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ
๓๔.๐
ต่อพื้นที่ภาค
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แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาแหล่งน้าและระบบกระจายน้าในพื้นที่แล้งซ้าซากอาทิจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และลพบุรี เพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้า โดยปรับปรุงและบารุงรักษา แหล่งน้าเดิม วางแผนจัดสรรน้าเพื่อรองรับความ
ต้องการใช้น้าที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของกิจกรรม ทางเศรษฐกิจและชุมชนได้อย่างพอเพียงและมีเสถียรภาพ
รวมทั้งจัดท้าแหล่งเก็บกักน้าขนาดเล็กกระจาย ในพื้นที่การเกษตรเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้าในช่วง
ฤดูแล้ง
๒) ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจ ชุมชน แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และพื้นที่น้า
ท่ ว มซ้ าซาก อาทิ จั งหวัดชั ย นาท อ่ างทอง สิ งห์ บุ รี พระนครศรีอ ยุธ ยา สมุ ท รสาคร นนทบุ รี ปทุ ม ธานี และ
สมุทรปราการ โดยเพิ่มแหล่งเก็บกักน้าที่เป็นแก้มลิง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ในพื้นที่เสี่ยงจัดตั้งกลุ่มเฝ้า
ระวังภัยน้าท่วม
๓) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทรุดตัวของแผ่นดิน รวมทั้ง ปัญหาการรุกล้าของน้าเค็ม ในเฉพาะเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
๔) หยุ ด ยั้ ง การบุ ก รุ ก ท้ าลายพื้ น ที่ ป่ า และส่ งเสริม การฟื้ น ฟู ป่ า เสื่ อ มโทรม ในพื้ น ที่ จั งหวั ด เพชรบุ รี
กาญจนบุรี และราชบุรี โดยการปลูกป่าเพิ่มเติม และเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังและปูองกันการบุกรุกป่า สนับสนุน
สิทธิและบทบาทของชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าชุมชนไม่ให้เสื่อม โทรมลง
๕) ขุดลอกลาน้าเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้าและใช้ในการขนส่ง อาทิ แม่น้า เจ้าพระยา แม่น้าท่าจีน
ฯลฯ และเพิ่มประสิทธิภาพการเดินเรือ และปรับปรุงท่าเรือโดยสารสาธารณะในแม่น้า และล้าคลองสาขาที่สาคัญ
อาทิ แม่น้าเจ้าพระยา แม่น้าป่าสัก และลาคลองสาขาในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล รวมทั้งฟื้นฟูคุณภาพ
น้า แม่น้าเจ้าพระยาและท่าจีนตอนล่างในพื้นที่ พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม
และสมุทรสาคร
๖) ฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่เสื่อมโทรม อาทิ ปูองกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ ชายฝั่งทะเลในเขตพื้นที่
จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ โดยการ จัดท้าแนวปูองกันการกัดเซาะ
ชายฝั่งด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น ปลูกป่าชายเลน และการท้าแนวไม้ไผ่กันคลื่น แก้ไขปัญหามลพิษทางทะเล และ
ชายฝั่ง โดยการบริหารจัดการขยะที่ลงสู่ทะเล และคราบน้ามันในพื้นที่อ่าวไทย ตอนใน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยง เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าฐาน

มูลค่าการค้าชายแดน
ภาคกลาง

๖๔,๙๓๓
ล้านบาท
( ปี ๒๕๖๐)

ค่าเป้าหมาย
2562
2563
2564
2565
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ตากว่
่ า
ร้อยละ ๒.๐ ร้อยละ ๒.๐ ร้อยละ ๒.๐ ร้อยละ ๒.๐

2562-2565
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๒.๐

แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และรถไฟ เชื่อมกรุงเทพ–กาญจนบุรี เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจ
ชายแดนของภาคกับพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศให้สามารถเกื้อหนุนและ ติดต่อทางการพัฒนาระหว่างพื้นที่ได้
โดยสะดวกและรวดเร็ว
๒) เร่งพัฒ นาพื้น ที่เขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิ เศษชายแดนบ้านพุ น้าร้อน อาเภอเมือง กาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุ รี ให้ เป็ น ประตู เชื่ อ ม Southern Economic Corridor จากท่ าเรื อ ทวาย-ท่ า เรือ แหลมฉบั ง -ท่ าเรื อ
สีห นุวิลล์ ประเทศกัมพูชา-ท่าเรือวังเตา ประเทศเวียดนาม โดยพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานและ สิ่งอ้านวยความ
สะดวกด้านการเดินทางและขนส่งเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
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๓) พัฒ นามาตรฐานด่านชายแดนไทย-เมียนมา บ้านพุน้าร้อน ด่านเจดีย์สามองค์ และ ด่านสิงขร เพื่อ
เชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว กับเมียนมา โดยจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้สอดคล้องกับ
การพัฒ นาในอนาคตพร้อมทั้งปรับ ปรุงและพัฒ นาระบบโลจิส ติกส์ระบบสาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการจุด
บริการและสิ่งอานวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดนตลอดจนระเบียบและกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
๔) พัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจของภาคกลางตามแนวแกนหลักการเชื่อมโยง เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
กับ EEC โดยจัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการรองรับการพัฒนา กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อให้เอื้อ
ต่อการพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างไทยกับเมียนมา
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพื่อเสริมสร้าง เสถียรภาพและ
ลดความเหลื่อมล้้าภายในประเทศ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าฐาน

มูลค่าผลิตภัณฑ์ต่อ
ภาคหัวของภาคกลาง

๒๔๑,๕๓๖
บาท
( ปี ๒๕๕๙)

2562
เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๔

2563
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๔

ค่าเป้าหมาย
2564
2565
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
ไม่ตากว่
่ า
ร้อยละ ๔
ร้อยละ ๔

2562-2565
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๔

แนวทางการพัฒนา
๑) เร่งดาเนินการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงภาคกลาง กับภาคอื่นๆ โดย
ให้ความสาคัญกับการพัฒ นาระบบขนส่งทางรางให้เป็นโครงข่ายหลักในการขนส่งของประเทศ และรองรับการ
เชื่อมโยงกับ การขนส่งรูป แบบอื่นๆ เพื่อกระจายประโยชน์และโอกาสจากจุดความเจริญ หลั ก ของประเท ศให้
เชื่อมโยงไปยังพื้นที่ภาคอื่นๆ ซึ่งจะทาให้เกิดการกระตุ้นการพัฒนาและลดความเหลื่อมล้าระหว่างภาค อาทิ
(๑) เชื่อ มโยงภาคเหนื อ ด้ว ยรถไฟความเร็ว สู งกรุงเทพฯ-พิ ษ ณุ โลก และรถไฟทางคู่ ลพบุ รี ปากน้าโพ
(๒) เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯนครราชสีมา และทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมืองบางปะอิน-นครราชสีมา
(๓) เชื่อมโยงภาคตะวันออก ด้วยรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-ระยอง ทางหลวง พิเศษ พัทยามาบตาพุด และรถไฟทางคู่ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย
(๔) เชื่อมโยงภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ–หัวหิน และรถไฟทางคู่
ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร
๒) พัฒ นาพื้น ที่โดยรอบสถานี ขนส่ งมวลชนในเมืองที่มีศั กยภาพที่ ส าคัญ อาทิ กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล พระนครศรีอยุธยา และบริเวณเมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้ พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน อาทิ เมืองพุน้าร้อน โดยสนับสนุนให้มีการจัดท้าโครงการน้าร่องที่ใช้ แนวทางการจัดรูปที่ดิน การ
ผังเมืองควบคู่กับการพัฒนาเมืองแบบประหยัดพลังงาน
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เป็นแผนที่เป็นการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ภาคหรื อ ความต้ อ งการแก้ ไขปั ญ หาที่ เป็ น ประเด็ น ร่ว มในพื้ น ที่ แ ละต้ อ งมี ข อบเขตการด าเนิ น การหรื อ ได้ รั บ
ผลประโยชน์มากกว่า ๑ จังหวัด
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ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล
ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง แต่งตั้ง
กลุ่ ม จั ง หวั ด และก าหนดจั ง หวั ด ที่ เป็ น ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารของกลุ่ ม จั ง หวั ด (ฉบั บ ที่ ๓) ประกาศ ณ วั น ที่ ๑๖
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กาหนดให้ ภาคกลาง ประกอบด้วย
1. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนได้แก่จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัด
สระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง โดยให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด
2. กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ได้แก่จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐมและจังหวัด
สมุทรปราการโดยให้จังหวัดนครปฐมเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด
3. กลุ่ มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัด ราชบุรี และจังหวัด สุพรรณบุรี
โดยให้จังหวัดราชบุรีเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด
4. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสมุทรสาคร
และจังหวัดสมุทรสงคราม โดยให้จังหวัดเพชรบุรีเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล
กลุ่ ม จั งหวัดภาคกลางปริ ม ณฑล ประกอบด้ ว ย ๔ จั งหวัด ได้แ ก่ จั งหวัด นนทบุ รี จังหวัด ปทุ ม ธานี
จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการโดยให้จังหวัดนครปฐมเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด เน้นการ
พัฒ นาเป็น ผู้นาในภูมิภ าคด้านอุตสาหกรรมสะอาด ส่ งเสริมการรวมกลุ่ มอุตสาหกรรมในการพัฒ นาเทคโนโลยี
เครื่องจักร ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ และคุณภาพวัตถุดิบสร้างมูลค่าเพิ่มของห่วงโซ่การ
ผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรม และพัฒนาอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางมรดกโลกจากผลการ
วิเคราะห์ปัญหาความต้องการศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ รวมทั้งแนวโน้มสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ภายใต้นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ จึงกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล
วิสัยทัศน์
*เป็ น ศู น ย์ ก ลางการค้ าการลงทุ น บริ ก ารธุ ร กิ จ และการพาณิ ช ย์ การผลิ ต อุ ต สาหกรรมระดั บ ประเทศ
ศูนย์กลางโลจิสติกส์ ศูนย์บริการด้านสุขภาพและการศึกษาระดับประเทศท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สู่การเป็นเมือง
น่าอยู*่
พันธกิจ
1. ปรับโครงสร้างการดาเนินงานทางเศรษฐกิจของชุมชน วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และวิสาหกิจขนาด
ย่อมให้มีความสามารถในการแข่งขัน ก้าวหน้าเทคโนโลยี รู้ทันบริบทโลก รอดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่การมี
รายได้ที่มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
2. สร้างและประสานความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายระหว่างภาคเอกชน ชุมชนประชาสังคม และ
ภาครับรวมถึงเครือข่ายภายใน ในการพัฒนาส่งเสริมระบบดาเนินงานทางเศรษฐกิจและความมั่งคงในกลุ่มจังหวัด
3. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้าน Logistic เชื่อมโยง Supply
Chain ในระบบเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
4. ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมสะอาดที่อยู่กับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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เป้าประสงค์รวม
*เศรษฐกิจมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง และความสุขที่ยั่งยืน*
เศรษฐกิจมั่นคง ประเมินอัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด ร้อยละ 3.5
ประชาชนมั่งคั่ง ประเมินจากมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
ความสุขที่ยั่งยืน ประเมินจากดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เฉลี่ยของกลุ่มจังหวัดต้องไม่น้อย
กว่าค่าเฉลี่ยของปี 2557-2558 (หรือไม่น้อยกว่า 0.6229)
ประเด็นยุทธศาสตร์ :
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาวัตกรรมด้านการผลิต และยกระดับอุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรมที่ได้มาตรฐาน รองรับการเจริญเติบโตระดับโลกของกรุงเทพมหานคร
เป้าประสงค์
1.1 พัฒนาอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการเจริญเติบโตระดับโลก
1.2 ยกระดับอุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมให้ได้มาตรฐาน
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
2562
2563
2564
ร้อยละที่เพิ่ มขึ้น ของโรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่ านการรับ รอง ร้อยละ 5
ร้อยละ 5
ร้อยละ 5
อุตสาหกรรมสีเขียว
จานวนผู้ผลิตภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม ๑0 ราย / ๑0 ราย /
๑0 ราย /
สิน ค้าชุมชน และภาคแรงงานที่ ป รับ เปลี่ ย นกระบวนการสู่ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
สากล
กลยุทธ์
๑.๑ ส่งเสริมให้สถานประกอบการเข้าสู่ระบบธรรมาภิบาลทางธุรกิจและการมีส่วนร่วมของชุมชน
1.2ส่งเสริมความรู้และความสามารถให้กับแรงงานในภาคเกษตรกรรมพาณิชยกรรมอุตสาหกรรม สินค้า
ชุมชน ให้สนับสนุนการทางานเชิงวัตกรรม
1.3 พัฒนาสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ เมือง ชุมชนอย่างเป็นระบบ พัฒนาการ
บริหารจัดการน้้า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
เป้าประสงค์
2.1 พั ฒ นาโครงสร้ างพื้ น ฐานและขนส่ งสาธารณะเพื่ อ รองรับ การเจริญ เติบ โตของเมื อ งและบริก าร
ประชาชนอย่างทั่วถึง
2.2 พัฒนาการบริหารจัดการน้า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
2562
2563
2564
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจานวนสายทางถนนสายหลักและสายรอง ร้อยละ 10
ร้อยละ 10
ร้อยละ 10
ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ร้อยละของพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัยลดลง
ร้อยละ 5
ร้อยละ 5
ร้อยละ 5
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กลยุทธ์
2.1 พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งพื้ น ฐานเพื่ อ รองรั บ การขยายตั ว ของเมื อ งโดยเฉพาะการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งและการปรับปรุงระบบป้องกันน้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจให้มีความ
พร้อมและเกิดประโยชน์สูงสุด
2.2 ก่อสร้างและขยายช่องทางจราจรถนนสายหลักและสายรอง เพื่ออานวยความสะดวก และเชื่อมโยง
โครงข่ายการคมนาคมขนส่งทุกรูปแบบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาระบบเมืองและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการบริการ
ทางการแพทย์และการศึกษา สู่การเป็นสังคมเมืองน่าอยู่
เป้าประสงค์
3.1 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมกันในสังคม
3.2 เสริมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
2562
2563
2564
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐาน ขั้นพื้นฐานที่ได้รับการ ร้อยละ 5
ร้อยละ 5
ร้อยละ 5
พัฒนา
ร้อยละที่ลดลงของประชาชนที่เสียชีวิตจากโรคติดต่อ
ร้อยละ 5
ร้อยละ 5
ร้อยละ 5
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อประชากร ร้อยละ 5
ร้อยละ 5
ร้อยละ 5
จานวน 1,000 คน
กลยุทธ์
3.1 ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการให้บริการทางสาธารณสุขและการศึกษา
3.2 ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาทักษะด้านฝีมือแรงงาน เพื่อยกระดับรายได้ และสร้างโอกาสในการมีงานทา
ของผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมการพัฒนา การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีชื่อเสียงระดับประเทศ
เป้าประสงค์
4.1 แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒ นาให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและมีความปลอดภัยต่อ
นักท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากล
4.2 เพิ่มรายได้และจานวนนักท่องเที่ยว
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
2562
2563
2564
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวเฉลี่ย 3 ปี
ร้อยละ 20
ร้อยละ 20
ร้อยละ 20
ย้อนหลัง
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจานวนนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง ร้อยละ 10
ร้อยละ 10
ร้อยละ 10
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กลยุทธ์
4.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด
4.2 ส่งเสริมให้เกิดการสร้างมูลค่าในแหล่งท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
4.3 พั ฒ นาบุ ค คลากรด้ านการท่ อ งเที่ ย วในอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วและเครือ ข่ ายทางธุ รกิ จ ของ
ผู้ประกอบการให้ความเข้มแข็ง
4.4 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
4.5 ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ One Day Trip
แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัด เป็นแผนที่มีความครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา มุ่งตอบสนองความต้องการและ
แก้ไขปัญหาที่สาคัญของจังหวัดและขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนระดับชาติ
นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาภาค ตามศักยภาพและโอกาสของจังหวัดประกอบกับมติคณะกรรมการบูรณาการ
นโยบาย (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ได้เห็นชอบให้ปรับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดเป็นช่วงเวลา พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ (แผนระยะ ๕ ปี) ดังนั้น สานักงานจังหวัดนนทบุรีในฐานะรับผิดชอบ
การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด จึงได้ปรับแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี จากระยะ ๔ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เป็นระยะ
๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ตามมติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายภาค (ก.บ.ภ.) ดังนี้
แผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
วิสัยทัศน์จังหวัดนนทบุรี
* จังหวัดนนทบุรี เป็นเมืองที่อยู่อาศัยคุณภาพดีและมีเศรษฐกิจสร้างสรรค์ *
(Nonthaburi as a citys of the best Habitat with High. Quality, and The city of creative economy)
เป้าประสงค์รวม
1. จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองที่น่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของคนทุกระดับ
2. จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและภาคบริการให้ มี
คุณภาพและได้มาตรฐานสากล
3. จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
พันธกิจ
๑. พัฒนาและบริหารจัดการจังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่น่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของคนทุกระดับ
๒. พัฒ นาและส่ งเสริ มให้ ป ระชาชนมีคุณ ภาพชีวิตที่ดี มีการดารงชีวิตตามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
๓. เสริมสร้างและพัฒนาจังหวัดนนทบุรีให้เป็นแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่ าให้กับสินค้าและ
ภาคบริการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
๔. พัฒนาและบริหารจัดการจังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นการพัฒนา
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
แผนงานที่ 1 : พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานการขนส่ ง สาธารณะ ระบบขนส่ ง มวลชน และระบบ
สาธารณูปโภค เพื่อรองรับการเติบโตของเมืองและบริการประชาชนอย่างทั่วถึง
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนส่งสาธารณะ ระบบขนส่งมวลชนเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง
และบริการประชาชน
- พัฒนาระบบบริหารจัดการพื้นที่ การผังเมืองเพื่อให้การพัฒนาเมืองเป็นอย่างมีทิศทาง
- พัฒนาพื้นที่ถนนในการรองรับการบริการสาธารณะและส่วนบุคคล เพื่อการกระจายตัวและลด
การติดขัดจราจร
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- พัฒนาและบริหารจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนและสาธารณูปโภครองรับ
การให้บริการประชาชนอย่างเพียงพอและสะดวกต่อการใช้บริการ
แผนงานที่ 2 : สร้ างความมั่น คงปลอดภัยในชี วิตและทรัพ ย์สิน ของประชาชน และอ้า นวยความ
ยุติธรรมให้กับประชาชน
- ส่งเสริมและสร้างพื้นที่เมืองให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ควบคุมและแก้ไขปัญหายาเสพติด แรงงานต่างด้าว ผู้หลบหนี เข้าเมือง และผู้ทาผิดกฎหมายให้
เป็นไปตามกฎหมาย
- สร้างแนวร่วมและความร่วมมือของเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาพื้ นที่
เพื่อให้เกิดความมั่งคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- การสร้างกฎระเบียบข้อบังคับการปฏิบัติงาน และการอยู่ร่วมกัน โดยการใช้กฎหมายเป็นเกณฑ์
ควบคุม
`
- การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนงานที่ 3 : พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดความเหลื่อ มล้้าในสังคม มีความ
ภูมิใจในความเป็นคนนนท์ และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และด้ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ส่งเสริมและพัฒนาให้คนมีสุขอนามัยดีทั้งกายและใจ
- ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
- สร้างครอบครั ว มั่ งคง สั งคมมี คุณ ธรรม มีค วามเป็ น มิต รเอื้ ออาทร และด ารงชีวิต ตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์และรักษาความเป็นอัตลักษณ์ของเมือง
เอให้เกิดความรักและหวงแหน
- การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับคนทุกวัย โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
- ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีสันติสุขอย่าง
ยั่งยืน
- ส่งเสริมการเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นคนของคนทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยการเคารพ
ความรู้ในตัวคนและการจัดการความรู้ในทุกพื้นที่ ทุกองค์กร และทุกเรื่อง
แผนงานที่ 4 : พัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง
- ให้บริการภาครัฐเชิงรุกด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และยุติธรรม
- สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการและพัฒนาชุมชน
- การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาค
พาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล
แผนงานที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อสร้างความเติบโตจากฐานราก
- สร้างความรู้ความเข้าใจและยกระดับความเชี่ยวชาญแก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกรกลุ่มอาชีพ
วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการในการผลิตเชิงสร้างสรรค์
- ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยพลังชุมชน สู่การสร้างรายได้ชุมชนด้วยการสร้างงาน สร้างอาชีพ
สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานราก
- ส่งเสริมตลาดสินค้าและบริการเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
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แผนงานที่ 2 : ฟื้นฟู พัฒนา และส่งเสริมให้เป็นเมืองท่องเที่ ยวเชิงสร้างสรรค์ ด้านประวัติศาสตร์
กีฬา วิถีชีวิต และสุขภาพ
- พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและสิ่ ง อ านวยความสะดวกเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์
ด้านประวัติศาสตร์ กีฬา วิถีชีวิต และสุขภาพ
- พั ฒ นาศั กยภาพบุ คลากร ผู้ ป ระกอบการ ให้ มี ความรู้เกี่ย วกั บ การท่ องเที่ ยวเชิ งสร้างสรรค์
ด้านประวัติศาสตร์ กีฬา วิถีชีวิต และสุขภาพ
- พัฒนาและส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้านประวัติศาสตร์กีฬา วิถีชีวิต และ
สุขภาพ
- ส่งเสริมและพัฒนาการบริการด้านท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากลและมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้านประวัติศาสตร์กีฬา วิถีชีวิต
และสุขภาพ
แผนงานที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรกรรมที่มีคุณภาพและเชิงสร้างสรรค์
- พัฒนาอาชีพเกษตรกรรมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนรากฐานศักยภาพ
และฐานทรัพยากรชุมชน
- สนับสนุนและจัดทาฐานข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจเชิสร้างสรรค์ที่เป็นระบบ และตรง
กับความต้องการนาไปประยุกต์ใช้
- พัฒนาโครงสร้างการผลิตทางการเกษตรแบบการค้าไปสู่เกษตรกรรมยั่งยืน
- สนับสนุนการผลิตภาคเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับธรรมชาติและเชิงสร้างสรรค์เพื่อเกิดมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ
- สนับสนุนเครื่องจักรและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการผลิตสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพและมี
มาตรฐาน
- ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างเศรษฐกิจให้มั่นคง
แผนงานที่ 4 : ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาให้ เป็ น ศู น ย์ ก ลางธุ ร กิ จ และพาณิ ช ยกรรม รวมทั้ ง การลงทุ น
ภาคอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพและเชิงสร้างสรรค์
- สร้างระบบการบริหารพื้นที่ประกอบกิจการให้ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภ าพของ
ผลิตภัณฑ์
- ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การลงทุ น ประกอบธุ ร กิ จ และพาณิ ช ยกรร ม รวมทั้ ง การลงทุ น
ภาคอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อรองรับการขยายตัว
- สร้างเครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์เพื่อขยายตลาดให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
แผนงานที่ 5 : พัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพ
- การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพแรงงานจากความรู้พื้นฐานถึงระดับความชานาญ
- ส่งเสริมให้สถานประกอบการมีการจัดระเบียบการพัฒนาแรงงานไทยและแรงงานต่างชาติให้มี
ความสามารถการปฏิบัติงานเท่าเทียมกัน
- ส่ งเสริมระบบการบริ ห ารจัดการหน่ว ยงานและปรับปรุงกระบวนการในการให้ บริการด้าน
แรงงาน
- ดูแลสิทธิประโยชน์และคุ้มครองแรงงานตามกฎหมายทั้งแรงงานไทย และแรงงานต่างด้าว
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนงานที่ 1 : พัฒนาพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองสีเขียว
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
- สร้างความพร้อมและศักยภาพของเมืองให้พัฒนาสู่มาตรฐานของเมืองที่เป็นมิ ตรกับสิ่งแวดล้อม
เช่น เมืองน่าอยู่ เมืองคาร์บอนต่า เมืองอัจฉริยะ เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ เมืองเกษตรสีเขียว หรือเมืองท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน
- พัฒนาพื้นที่ของเมืองให้มีสีเขียวเพื่อปอดและเป็นที่พักอาศัยของประชาชน
- ส่งเสริมการเป็นเมืองเศรษฐกิจนิเวศน์ (Eco Town)
แผนงานที่ 2 : จัดการมลพิษและขยะมูลฝอยเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่
- เร่งรัดการควบคุมและจัดการมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น้าเสีย และของเสียอันตรายที่เกิดจาก
การผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน
- ส่งเสริมการแปรรูปขยะมูลฝอยและวั ตถุดิบที่เหลือจากกระบวนการผลิตเป็นพลังงาน โดยใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
แผนงานที่ 3 : ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- สนับสนุนการผลิตภาคการเกษตรไปสู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืน
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยคานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ
- สร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่การบริโภคที่ยั่งยืน
- ปรับพฤติกรรมการบริโภคสู่สังคมคาร์บอนต่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนงานที่ 4 : ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
- สร้างความตระหนักและพฤติกรรมประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทนแก่ประชาชน
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
- ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีพลังงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อ การ อนุรักษ์พลังงานและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นโยบายของจังหวัดนนทบุรี : วาระจังหวัด 7 วาระ (7 N)
เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาดังกล่าว ได้เร่งผลักดันใน 7 วาระที่สาคัญ (7 N) คือ “เป็นเมืองแห่งการ
เปลี่ยนแปลงสู่อนาคต มีเศรษฐกิจฐานรากรุ่งเรือง มีความปลอดภัย มีครอบครัวอบอุ่นปรองดองสามัคคี มีการสืบ
สารมรดกวัฒนธรรม มีการพัฒนาที่ยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคม”
วาระที่ 1 “เมื อ งแห่ งการเปลี่ ย นแปลงสู่ อ นาคต” (Transformation City) คื อ จั งหวัด นนทบุ รี มี
ศักยภาพในการคมนาคม ดังนั้น การเตรียมความพร้อมด้านคมนาคมจึงเป็นวาระสาคัญประการแรกโดยเฉพาะ
อย่างการเตรียมการเพื่อรองรับรถไฟฟ้าสายสีม่วงการจัดระบบการจราจร และสร้างความต่อเนื่ องในการขนส่ง
มวลชนหลายรู ป แบบ การขั บ เคลื่ อ นโครงการ Emergy Save เพื่ อ สนั บ สนุ น นโยบายประหยั ด พลั งงานการ
ขับเคลื่อนโครงการ Garden in the City เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง
วาระที่ 2 “เมืองแห่งเศรษฐกิจฐานรากรุ่งเรือง” (Vibrant Economic City) คือ การพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายในจังหวัด การเริ่มต้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภายในจังหวัด โดยส่งเสริมเกษตร
ปลอดภัย ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP วิสาหกิจชุมชน เร่งรัดการดาเนินงานตามมาตรการช่วยเหลือเกษตร การ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล โดยการจัดตลาดนัดชุมชนในวันหยุด และเน้นการท่องเที่ยววิถีไทย (Thainess)
เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจฐานรากกับ Modern Trade
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วาระที่ 3 “เมื อ งแห่ ง ความปลอดภั ย ” (Safty City) การเป็ น เมื อ งที่ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ด้ ว ยความ
ปลอดภัย คือ วาระสาคัญที่จังหวัดมุ่งพัฒนา เพื่อลดอัตราการเกิดอาชญากรรม ลดจานวนผู้ค้า ผู้เสพยาเสพติด
เพื่อสร้างสังคมปลอดภัยสาหรับประชาชน ได้มีการดาเนินการโดยจัด Zoning สถานบริการ ร้านเหล้า และจัดชุด
ออกตรวจสถานบริการ ตลอดจนขอความร่วมมือจากภาคเอกชนในการติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณถนนในพื้นที่ของ
ตนเอง ทั้งหมู่บ้านจัดสรร ธนาคาร ร้านค้า ฯลฯ และสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังร่วมกับกานันผู้ใหญ่บ้าน
วาระที่ 4 “เมืองแห่งครอบครัวอบอุ่น” (Unity City) การเป็นเมืองแห่งครองครัวอบอุ่น คือ การเริ่มต้น
จากความสามัคคี การเทิดทูนสถาบั นพระมหากษัตริย์ เสริมสร้างความปรองดองสามัคคีในจังหวัด เสริมสร้าง
สถาบั น ครอบครัว ที่อบอุ่น ได้มีการจัดกิจ กรรมเพื่อเสริม สร้างความรักสามัคคี จัดกิจกรรมเชิงคุณ ธรรม เช่น
หมู่บ้านศีล 5 การจัดกิจกรรมพาวัดไปชุมชน สนับสนุ นคุณภาพการศึกษา “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สู่อาเซียน”
จัดกิจกรรมจิตอาสากล่อมเกลาจิตใจ โรงเรียนคุณธรรม มีกิจกรรมออกกาลังกายให้คนในพื้นที่ และการเป็นเมือง
คุณธรรมแห่งสังคมสูงอายุ (Aging City)
วาระที่ 5 “เมืองสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม” (Cultural Heritage) เป็นวาระสาคัญที่ต้องสืบสาน
การอนุ รักษ์มรดกทางวัฒ นธรรมที่ดีงามการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรม สืบสานงาน “วัฒ นธรรมแห่ ง
สายน้า” รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและเพิ่มมูลค่าให้ “ทุเรียนนนท์” ผักปลอดสารพิษ ดอกไม้ ส่งเสริม
การท่องเที่ยววิถีไทย อนุรักษ์ Landmark ของเมือง (ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า) ซึ่งเป็นมาดกล้าค่าประจาจังหวัด
วาระที่ 6“เมืองแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainability) การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาเมือง
ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน โดยจัดระเบียบสังคมตามนโยบาย คสช. การดาเนินงาน
โดยแต่งตั้งคณะทางานต่าง ๆ เพื่อขับ เคลื่ อน เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายส่ ง
สัญญาณต่าง ๆ กาหนดมาตรการรองรับในการแก้ไขปัญหาที่จอดรถในอาคารสาธารณะ หรืออาคารอยู่อาศัยรวมที่
มีสภาพที่จอดรถไม่เพียงพอ และการจัดโครงการด้านการจัดการขยะมูลฝอยและน้าเสีย
วาระที่ 7“เมืองแห่งความรับผิดชอบต่อประชาชน” (Responsibility/Accounta –bility) เพิ่มช่องทาง
และอานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ เข้าถึงปัญหาอย่าง
รวดเร็ว ปรากฏตัวให้ประชาชนเห็น โดยการจัดระบบ “ศูนย์ดารงธรรม” ให้เข้าถึงง่ายสอดคล้องกับวิถีชีวิต และ
สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว สร้างระบบนัดหมายในการติดต่อราชการ เช่น การโอนที่ดิน
หรือการจัดตั้งศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center)
นนทบุรี 4.0 การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี ให้ก้าวสู่เมืองที่มีคุณภาพ เหมาะสมเป็นที่อยู่
อาศั ย ของประชาชนทุ ก ระดั บ จึ งก าหนดเป็ น ทางขั บ เคลื่ อ นที่ เรี ย กว่า นนทบุ รี 4.0 “คุ ณ ภาพ มาตรฐาน
นวัตกรรม และยั่งยืน” ดังนี้
1. คุณภาพ การบริการทางสังคมของเมือง ประกอบด้วย
- ประชาชนได้รับการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี รู้เท่าทันข่าวสาร
- มีบริการด้านสุขภาพและบริการที่จาเป็นอย่างพอเพียงและสะดวก
- มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- มีคดีอาชญากรรม ยาเสพติดจานวนน้อย หรือมีสัดส่วนที่ลดลง
- ทุกคน ทุกฝ่ายในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
- สิทธิของประชาชนได้รับการคุ้มครอง
- ประชาชนมีจิตสานึกและความภูมิใจในประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น
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2. มาตรฐาน ทางด้านกายภาพของเมือง ประกอบด้วย
- เป็นเมืองที่มีระเบียบ มีการจัดสรรการใช้ที่ดินที่เหมาะสม
- มีบริการของภาครัฐ เช่น น้า ไฟ ถนน โทรศัพท์อย่างพอเพียงต่อความต้องการ
- มีการเดินทางขนส่งที่สะดวก ปลอดภัยและไม่สิ้นเปลือง
- มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
- มีระบบบาบัดน้าเสียและการกาจัดขยะอย่างเหมาะสม
3. นวัตกรรมอันอัจฉริยะ ประกอบด้วย
- เทคโนโลยีการขนส่งและการเดินทาง
- อารยสถาปัตย์ (universal design) ภูมิสถาปัตย์ เมืองสีเขียว
- การรักษาความปลอดภัย
- One Stop Service
4. ยั่งยืน ทางด้านการบริการจัดการ ประกอบด้วย
- มีความโปร่งใสและยุติธรรม
- มีประสิทธิภาพและยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทุก ๆ ขั้นตอน
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี
ตามหนั งสื อ กระทรวงหมาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑ ลงวั น ที่ ๑๕ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในส่วนของข้อ ๒. แนวทางการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ได้แจ้งให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจัดส่งยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดในปัจจุบัน ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดใช้เป็นแนวทางในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นไปพลางก่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนนทบุรี ในปัจจุบัน มี 6 ยุทธศาสตร์ด้วยกัน ดังนี้
1. พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
2. เสริมสร้างและพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3. เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม
4. พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้กว้าหน้า ปลอดภัย และยังยืน
5. พัฒนาบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่อาเซียนได้
6. พัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองบางบัวทอง
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 256๕) เทศบาลเมืองบางบัวทอง คานึงถึงความสอดคล้อง
ระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒ นาระดับประเทศ ระดับภาค ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับจังหวัด และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาในเขตจังหวัด ในการใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์จัดลาดับความสาคัญของการพัฒนา ประกอบกับข้อมูลที่
ได้จากการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561– 256๕) เป็นแนวทางที่มุ่งเน้นให้เกิดการแก้ปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพมากที่สุด
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นโยบายคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางบัวทอง
๑.นโยบายด้านคุณภาพชีวิต
๑.๑ ด้านการศึกษา
เทศบาลเมืองบางบัวทองจะเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาระบบการศึกษาของท้องถิ่นให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน และทิศทางเดีย วกัน โดยเป็ น การยกระดับการศึกษาให้มีความเท่าเทียมและมาตรฐานตามที่รัฐบาล
กาหนดรวมทั้งความเท่าเทียมของโอกาสเด็ก และเยาวชนจะต้องได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงโดยมีเป้ าหมายให้
เยาวชนในท้องถิ่น มีคุณภาพและคุณธรรมอยู่ในกรอบแห่งศีลธรรมอันดีงามมีการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาช่วย
เสริมในการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ด้วยการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนการจัด
ห้องสมุดประชาชนที่มีมาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบอย่างมีคุณภาพ
1.2 ด้านความมั่นคงของชีวิตและสังคม
ส่งเสริมให้ความสาคัญโดยเสมอภาคและเท่าเทียมกันทั้งเด็ก สตรีผู้สูงอายุ คนพิการผู้ด้อยโอกาส
อีกทั้งการส่งเสริมอาชีพให้แก่บุคคลทุกระดับความสนใจให้เป็นอาชีพหลักในการเสริมรายได้และการดารงอยู่โ ดย
อาศัยหลักเศรษฐกิจพอเพียงจัดให้มีการดูแลด้านสุขภาพประชาชนในเชิงรุกลดการบาบัดรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ
และหันมา ให้ความสนใจด้านธรรมชาติบาบัดสร้างสภาพแวดล้อมของเมืองให้เป็นเมืองแห่งความร่มรื่นน่าอยู่อาศัย
ด้วยการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบ มีเอกลักษณ์ของเมืองส่งเสริม การสร้างแหล่งพัฒนา ร่างกายและจิตใจ เช่น
การสร้างสถานที่ออกกาลังกายธรรมชาติ แหล่งธรรมะพัฒนาจิตใจ หรือธรรมะบาบัด เป็นต้นส่งเสริมสนับสนุนให้
ครอบครัวมีความเข้มแข็งสามารถดูแลสมาชิกในครอบครัวได้อย่างมี คุณภาพ ชุมชนปลอดจากยาเสพติดเตรียม
ความพร้ อมให้ แก่ผู้ สู งอายุ ให้ มีสุ ข ภาพดี ทั้ งทางด้านร่างกาย และจิตใจขยายฐานการให้ เบี้ ยยังชี พแก่คนชรา
ผู้สูงอายุ ยกมาตรฐานของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลให้มีคุณภาพในการดูแลรักษาและการป้องกันให้ทัดเทียม
กับโรงพยาบาลชุมชนจัดบริการรับส่งผู้ป่วย เพื่อส่งต่อในการรักษาพยาบาล
2. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สร้างเครือข่ายถนนเพื่อเชื่อมโยงกับถนนสายหลักเพื่อลดปัญหาการจราจรแออัดในเขตเทศบาล
พร้อมทั้งการเพิ่มขยายถนนเพื่อรองรับการเติบโตของเมืองและชุมชนสร้างเขื่อน ประตูน้าในคลองสายหลักเพื่อ
ป้องกันปัญหาน้าท่วมขังอย่างถาวรจัดระบบการขนส่งมวลชน เพื่อรองรับการขยายต่อของรถไฟฟ้ารวมทั้งการปรับ
ภูมิ ทัศ น์ ข องเมื องให้ มีเอกลั กษณ์ ขยายเขตบริการไฟฟ้ า ประปา โทรศัพ ท์ ให้ ค รอบคลุ มทุ กพื้ น ที่ รวมทั้งการ
จัดระบบสายไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามติดตั้งระบบประปาบริการน้าดื่มสะอาดตามจุดต่างๆ
ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มมี าตรฐาน รวมทั้งป้ายบอกทางให้สวยงามชัดเจน
3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
ปรับปรุง พัฒนาตลาดบางบัวทองให้เป็นศูนย์กลางในด้านการค้าขายสินค้าทั้งปลีกและส่ง รวมทั้ง
ผลิตผลของเกษตรกรและสินค้าชุมชนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของคนในชุมชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อรองรับแหล่ง
ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล ด้วยการส่งเสริมสินค้าชุมชน (OTOP) ให้มีมาตรฐานพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ให้มี
ประสิทธิภาพและมีความเท่าเทียมรวมทั้งการสร้างแรงจูงใจต่อความสามารถในการเสียภาษีท้องถิ่นส่งเสริมและ
ร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อพัฒนาธุรกิจการบริการจัดศูนย์กลางการจาหน่ายสินค้าคุณภาพ ราคาถูก ที่จาเป็นเพื่อ
ลดภาระการใช้สิ นค้าฟุ่มเฟือย เสริมสร้างความน่าอยู่ของเมืองเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนในธุรกิจ
บริการหรือสินค้าบริโภคและเร่งสร้างรายได้จากแหล่งท่องเที่ยว
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4. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และภาคเอกชนเพื่อให้
เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ อาทิเช่น ลดปริมาณขยะ
มูลฝอยความสะอาดของน้าในคูคลอง ควบคุมลดภาวะทางอากาศ โดยธรรมชาติบาบัด ขยะน้าเสียที่เกิดจากการ
ผลิตและการบริโภคโดยเฉพาะการเร่งสร้างบ่อดักไขมันในครัวเรือนอย่างจริงจังการคัดแยกขยะและการลดปริมาณ
ขยะจัดให้มีการป้องกันสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ลดโลกร้อน)ด้วยการสร้างความตระหนักต่อภัย
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากมนุษย์สร้างความร่มรื่นด้วยการปลูกต้นไม้ เพื่อลดภาวะโลกร้อนส่งเสริมให้ประชาชนชุมชน
ภาคเอกชน และเกษตรลดการใช้สารเคมีอันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการผลิตอินทรีสาร ชีวภาพ
เพื่อทดแทนการใช้สารเคมี
5. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี
จัดการบริหารโดยเน้นหลักนิติธรรม คุณธรรมเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ภายใต้แผนชุมชน แผนพัฒนาเทศบาลเพื่อการพัฒนาอย่างมี
ทิศทางพัฒนาระบบงานและสมรรถนะของข้าราชการและลูกจ้างทุกระดั บอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ และลูกจ้างให้ดีขึ้น ด้วยการจัดสวัสดิการ
ด้านต่าง ๆอาทิเช่น ที่พักอาศัย เป็นต้น เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณภาพจริยธรรมปฏิบัติงานภายใต้กรอบของ
กฎหมาย เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนพัฒนาระบบการให้ บริการประชาชน ด้วย
การนาเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและเสมอภาค
6. นโยบายด้านการฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและการท่องเที่ยว
สนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของไทย
และอนุรักษ์ ฟื้นฟู วัฒนธรรมประเพณีของบางบัวทองให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เช่น ประเพณีแห่เจ้าพ่อจุ้ยประเพณี
กินเจ ฯลฯ ส่งเสริมและพัฒ นาให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ศาสนาวัฒ นธรรมของเมืองบางบัวทองและ
เชื่อมโยงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียง
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. เพื่อให้ “บางบัวทอง” เป็นเมืองอยู่สบายของคนทุกชนชั้น
2. เพื่อให้ “บางบัวทอง” เป็นเมืองแห่งความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3. เพื่อให้ “บางบัวทอง” เป็นเมืองแห่งความมั่นคง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. เพื่อให้ “บางบัวทอง” เป็นเมืองสีเขียว มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืน
2.1 วิสัยทัศน์
“เทศบาลเมืองบางบัวทอง เป็นเมืองแห่งความสุขและอยู่สบาย ภายใต้แนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง”
2.2 ยุทธศาสตร์
เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ จานวน 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาให้เป็นเมืองอยู่สบายของคนทุกชนชั้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และยึดหลัก เศรษฐกิจ
พอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งความมั่นคงมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาให้เป็นเมืองสีเขียว มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
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2.3 เป้าประสงค์
เทศบาลเมืองบางบัวทอง มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒ นาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งส่งผลให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงได้กาหนดเป้าประสงค์เพื่อให้สามารถดาเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ
บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กาหนด ดังนี้
1. เทศบาลเมื อ งบางบั ว ทอง เป็ น เมื อ งแห่ งความมั่ น คง ปลอดภั ย เป็ น เมื อ งที่ มี สิ่ งแวดล้ อ ม
ทางกายภาพและที่อยู่อาศัยที่สะอาด ปลอดภัย
2. เทศบาลเมื อ งบางบั ว ทอง เป็ น เมื อ งแห่ งเศรษฐกิ จพอเพี ย ง ประชาชนมี คุ ณ ภาพชี วิต ที่ ดี
ครอบครัวชุมชนเข้มแข็ง มีความมั่นคงด้านอาชีพ สวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
มีการดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. เทศบาลเมืองบางบั ว ทองเมืองแห่ งความสันติสุ ขประชาชนมีความสามัคคีเอื้ออาทรซึ่งกัน
และกัน
4. เทศบาลเมืองบางบัวทอง เป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวมีการ
ลงทุนด้านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
2.4 ตัวชี้วัด
1. กรณีโครงการโครงสร้างพื้นฐาน วัดคุณภาพจากร้อยละระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน
2. กรณีโครงการด้านอื่น ๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในโครงการทุกประการ
2.5 ค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
1. ยุทธศาสตร์การ
เพื่อพัฒนาด้านความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีความมั่นคง ปลอดภัยเป็นเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมทาง
พัฒนาให้เป็นเมืองอยู่ กายภาพและที่อยู่อาศัยที่สะอาด ปลอดภัย
สบายของคนทุกชนชั้น
2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาให้เป็นเมือง
แห่งความสุข มี
คุณภาพชีวิตทีด่ ี และ
ยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาให้เป็นเมือง
แห่งความมั่นคงมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ
4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาให้เป็นเมืองสี
เขียว มีการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวชุมชนเข้มแข็ง มีความมั่นคงด้าน
อาชีพ สวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีการดาเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ของประชาชน และให้เกิดความสันติสุข
ประชาชนมีความสามัคคีเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ การค้า มีการลงทุนด้านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
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2.6 กลยุทธ์
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองบางบัวทองจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสาคัญกับการ
วางบทบาทการพัฒนาในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องของประชาชน รวมทั้งสอดคล้องกับ
ศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของเทศบาลเมืองบางบัวทอง เพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้น จึง
กาหนดกลยุทธ์ ไว้ดังนี้
กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม และการผังเมือง
เพื่อรองรับการเป็นประตูสู่จตุรทิศ
2. การวางแผน การสร้าง การพัฒนา และส่งเสริมการลงทุนพณิชยกรรม
ระบบเศรษฐกิจ และการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรและวัฒนธรรม
3. การส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาให้เป็นเมืองอยู่สบายของคนทุกชนชั้น
4. การบริหารจัดการเทศบาลให้เป็นองค์กรที่ทันสมัยมีขีดสมมรรถ
นะสูงมีมาตรฐานและมีการบริการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความเป็นเลิศโดยการบริการสาธารณะโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
ในการบริหารงาน
1. การพัฒนาชุมชน สังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวติ และการสังคม
สงเคราะห์โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง
2. การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และการพัฒนาคนสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. การส่งเสริมการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ การพัฒนา การกีฬา
และนันทนาการ
4. การพัฒนาด้านสาธารณสุขโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี
1. การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการเสริมสร้างความสมานฉันท์
และสันติสุขในสังคมไทย
2. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง
3. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
1. การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
2. การรักษาความสะอาด การจัดการขยะมูลฝอย สิง่ ปฏิกูลและ
มลพิษต่างๆ
3. การพัฒนาพืน้ ที่สีเขียว สวนสาธารณะ และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ
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ด้านการพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ด้านการพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งความมั่นคงมีความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน

ด้านการพัฒนาให้เป็นเมืองสีเขียวมีการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)
การกาหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning) ของเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ให้ความสาคัญ
อย่างยิ่งต่อการดาเนิ น การแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ในด้านต่าง ๆ
โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการส่งเสริม สนับสนุน
ด้านการศึกษา ด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับต่างๆ จึงกาหนดการพัฒนาให้
ครอบคลุมทุกกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลที่เกี่ยวข้องกับยุทธ์ศาสตร์การพัฒนา จานวน ๔ ยุทธ์ศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาให้เป็นเมืองอยู่สบายของคนทุกชนชั้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งความมั่นคงมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาให้เป็นเมืองสีเขียว มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
การจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ของเทศบาลเมื อ งบางบั ว ทองมี ค วามสอดคล้ อ งเชื่ อ มโยงกั บ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/นโยบายรัฐบาล

แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล/แผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนนทบุรี

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมืองบางบัวทอง

นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

ปัญหาความต้องการของประชาชน/ชุมชน/แผนชุมชน
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3. การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การที่ท้องถิ่นจะพัฒนาไปในแนวทางใดหรือจะพัฒนาภายใต้กรอบแนวคิดใดนั้นนอกจากจะต้อง
คานึงถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ แผนยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายการพัฒนาตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และนโยบายของคณะผู้บริหารท้องถิ่นแล้วนั้น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเองยังต้องทราบถึงปัญหาความต้องการและศักยภาพของตนเองด้วยเนื่องจากข้อมูลเหล่านี้ จะเป็น
ข้อมูลสาคัญที่จะนามากาหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
อนาคต
เทศบาลเมืองบางบัวทองได้จัดให้มีการประชาคมเพื่อรวบรวมความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่น
ในการนี้จึงได้ข้อมูลต่างๆ ซึ่งผ่านการแสดงความเห็นจากประชาคม การสารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อมูลการจัดทาแผนชุมชนมาวิเคราะห์และสรุป ประเด็นปัญหาความต้องการของ
ประชาชนแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลฯ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองอยู่สบายของคนทุกชนชั้น
ประเด็น/สภาพปัญหา
๑. ปัญหาถนนและทางเดินเท้า ชารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ
๒. ปัญหาการจราจรติดขัด การจอดรถที่ไม่เป็นระเบียบ
๓. ปัญหาด้านความปลอดภัยในการสัญจรและการข้ามถนน
๔. ปัญหาป้ายจราจร ป้ายบอกทาง/เส้นจราจรไม่ชัดเจน
๕. ปัญหาป้ายรถโดยสารและศาลาที่พักผู้โดยสารไม่เพียงพอ
๖. ปัญหาด้านไฟฟ้าสาธารณะ ส่องสว่างไม่เพียงพอ
๗. ปัญหาเรื่องการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากทางเทศบาลฯ ไม่ทั่วถึง
๘. ปัญหาเรื่องน้าท่วมขัง
๙. ปัญหาท่อระบายน้าอุดตัน คูคลองตื้นเขิน
๑๐. ปัญหาเรื่องขาดสถานที่ออกกาลังกายและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการส่งเสริมเรื่องสุขภาพของเด็กและ
ผู้สูงอายุ
๑๑. ปัญหาเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ขาดการเรียนรู้วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองแห่งความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยึดหลักเศรษฐกิ จ
พอเพียง
ประเด็น/สภาพปัญหา
1. ปัญหาเรื่องรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย
2. ปัญหาขาดการส่งเสริมในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ
3. ปัญหาการขาดพื้นที่ในการแสดงสินค้าชุมชน
4. ปัญหาในเรื่องสุขภาพชีวิตประชาชน
5. ปัญหาสัตว์เลี้ยงในชุมชน/สัตว์ไม่มีเจ้าของ
6. ปัญหาการขาดพื้นที่/สถานที่ออกกาลังกาย
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองแห่งความมั่นคง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ประเด็น/สภาพปัญหา
๑. ปัญหายาเสพติดในชุมชน
๒. ปัญหาสถาบันครอบครัวที่ขาดความรักความเข้าใจซึ่งกันและกัน
๓. ปัญหาเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๔. ปัญหารุกล้าพื้นที่สาธารณะ เพื่อค้าขาย การวางสิ่งกีดขวาง
๕. ปัญหาเรื่องขาดความรู้ความเข้าใจการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง
๖. ปัญหาถังดับเพลิงมีไม่เพียงพอ
๗. ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องตัวบดกฎหมายต่าง ๆ
๘. ปัญหาเรื่องแรงงานต่างด้าว
ยุท ธศาสตร์ ที่ ๔ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาเมื อ งให้ เป็ น เมื อ งสี เขี ย ว มี ก ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ประเด็น/สภาพปัญหา
๑. ปัญหาแม่น้า ลาคลอง เน่าเสีย ตื้นเขิน
๒. ปัญหาการปล่อยน้าเสียลงสู่คลองสาธารณะ
๓. ปัญหาพื้นที่รกร้าง
๔. ปัญหาการขาดการดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่สาธารณะ
๕. ปัญหาการบริหารจัดการการจัดเก็บขยะมูลฝอย ที่ตกค้างสะสม
๖. ปัญหาการขาดแคลนพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลฯ
๗. ปัญหาการบุกรุกคูคลองสาธารณะ
ความต้องการของประชาชน
๑. ต้องการให้มีการขุดลอกท่อระบายน้า เมื่อเกิดฝนตกหนักจะทาให้การระบายน้าได้ทัน ไม่เกิดน้าท่วมขัง
๒. ต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะทั้งริมทางเท้าและริมถนนทุกเส้นทางให้เพียงพอ
๓. ต้องการให้ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนที่ชารุดให้อยู่ในสภาพที่ดีและสามารถใช้งานได้
๔. ต้องการให้มีการติดตั้งและตีเส้นเครื่องหมายจราจร
๕. ต้องการให้มีการส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวในเขนเทศบาลฯ
๖. ต้องการให้พัฒนา ปรับปรุงตลาดเทศบาลฯ
๗. ต้องการให้จัดระเบียบชุมชนให้มีความเรียบร้อย ลดเหตุราคาญต่างๆ เช่น สุนัข/แมวจรจัด การจอดรถ
ขวางทางเข้า-ออก
๘. ต้องการให้จัดให้มีสายตรวจหรือตารวจเข้ามาดูแลความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน
๙. ต้องการให้มีการสารวจและดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการให้ทั่วถึง
๑๐. ต้องการให้มีการรณรงค์หรือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีความร่วมมือร่วมใจกันรักษา
ความสะอาดแหล่งน้าในชุมชน
๑๑. ควรปลูกฝังประชาชนในชุมชนช่วยกันฟื้นฟู ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน
๑๒. ควรส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะ และการเก็บขยะให้บ่อยครั้งมากขึ้น จัดให้มีถังขยะตามจุดต่างๆ ให้
มากขึ้นกว่าเดิม รวมถึงการจัดเก็บขยะไม่ให้มีขยะล้น สะสมในพื้นมากเกินไป
๑๓. จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนผู้ว่างงาน และเพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชน
๑๔. ต้องการให้มีพื้นที่ /สถานที่ออกกาลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ และเครื่องออกกาลังกาย
๑๕. ต้องการให้มีการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในพื้นที่เทศบาลฯ อย่างเข้มงวด
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๑๖. ต้องการให้เทศบาลฯ บริหารจัดการทาความสะอาดพื้นที่สาธารณะ สกปรก รกร้าง ให้มีความสะอาด
มากขึ้นกว่านี้
๑๗. ต้องการให้มีการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายต่าง ๆ
๑๘. ต้องการให้มีการจัดอบรมส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้ให้กับประชาชน
๑๙. ต้องการให้มีการจัดระเบียบด้านการค้าขาย การวางสินค้าหรือสิ่งกีดขวางทางเดิน
๒๐. ต้องการให้มีพื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ
๒๑. ต้องการให้มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารภัย การใช้ถังดับเพลิง
๒๒. ต้องการให้มีการจัดอบรมหรือจัดกิจกรรมสันธนาการเพิ่มสานสัมพันธ์ความรักความเข้าใจของสถาบัน
ครอบครัว พ่อ แม่ ลูก
๒๓. ต้องการให้ติดตั้งถังดับเพลิง กระจกโค้ง กล้องวงจรปิดอย่างทั่วถึง
๒๔. ต้องการจัดให้มีที่พักผู้โดยสารเพิ่มขึ้น
๒๕. ต้องการให้การประชาสัมพันธ์ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึง
ทันต่อเหตุการณ์
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การวิเคราะห์ ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานภาพการพั ฒ นาในปัจจุบัน และโอกาสการพั ฒ นาในอนาคตของเทศบาลเมืองบางบัวทอง ด้วยเทคนิ ค SWOT
Anlysis(จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค)ตามที่คณะผู้บริหารได้มีนโยบายการพัฒนาเทศบาลในด้านต่าง ๆ นั้น การวิเคราะห์ถึงศักยภาพเทศบาลเมืองบางบัวทอง จะเป็นการประเมิน
สถานการณ์การพัฒนา และทาให้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาเทศบาลต่อไปในอนาคตได้ ซึ่งนโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร ประกอบด้วย ๖ ด้าน คือ ด้านคุณภาพชีวิต ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการที่ดี ด้านการฟื้ นฟูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและการท่องเที่ยว เมื่อได้นามาวิเคราะห์ถึงศักยภาพโดยการใช้เทคนิค SWOT
Anlysis(จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค)แล้ว สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
ด้านการฟื้นฟูศิลปะ
ด้านการบริหารจัดการ
วัฒนธรรม จารีต
SWOT
ด้านคุณภาพชีวิต
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสิ่งแวดล้อม
ที่ดี
ประเพณีและการ
ท่องเที่ยว
1 . มี ส ถ า น ศึ ก ษ า ที่ ไ ด้ 1. การคมนาคมสะดวก 1 . ผู้ บ ริ ห า ร ใ ห้ 1. มี ก ารบริ ห ารจั ด การด้ า น 1 . ผู้ บ ริ ห า ร ใ ห้ 1. สนับสนุนส่งเสริมการ
มาตรฐานและได้ รั บ ความ 2. เทศบาลมีงบประมาณ ความสาคัญในการพัฒนา สิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วม ค ว าม ส าคั ญ ด้ าน ก าร จั ด กิ จ ก ร ร ม เพื่ อ ก า ร
นิยม
เพี ย งพอ ในการพั ฒ นา แหล่งค้าขาย และให้ เป็น ของป ระช าชน ชุ ม ชน และ พัฒ นาบุคลากรทุกระดับ อ นุ รั ก ษ์ สื บ ส า น
๓. มี เ ทคโนโลยี ใ หม่ ๆ มา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ศูนย์กลางในการจาหน่าย ภาคเอกชน
อย่างต่อเนื่อง
วัฒ นธรรม ประเพณี อัน
จุดแข็ง
อ านวยความสะดวกในการ 3. ผู้ น ามี วิสั ย ทั ศ น์ ที่ ดี มี สิ น ค้ า ที่ มี คุ ณ ภาพ ราคา 2 . ผู้ บ ริ ห า ร ต ร ะ ห นั ก ถึ ง 2. บริหารจัดการโดยเน้น ดีงามของไทย
ให้บริการอย่างทั่วถึง
นโยบายที่ ชั ด เจนและ ถูก
ความสาคัญในการป้องกันภัยที่ หลั ก นิ ติ ธ รรม คุ ณ ธรรม 2 . มี การส่ งเส ริ ม การ
มุ่งมั่น
2. มี ก ารพั ฒ นาอาชี พ เกิดจากธรรมชาติ และมนุษย์
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก พั ฒ น า ให้ เกิ ด แ ห ล่ ง
ให้ แ ก่ ป ระชาชนเพื่ อเพิ่ ม 3. ส่ งเสริม การให้ มี ก ารพั ฒ นา ธรรมาภิบาล
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ธรรมชาติ
รายได้
ด้านเกษตรกร
ศาสนา วัฒนธรรม
1. ขาดแคลนบุ ค ลากรด้ า น 1. สถานที่ส่วนใหญ่ไม่ใช่ 1. ประชากรว่างงาน
1. ปัญ หาขยะและน้าเสี ยยังคง 1 . การบ ริ ห ารงาน ไม่ 1. ขาดการปลูกจิตสานึก
การศึกษา
ที่สาธารณะ
มีอยู่
เป็ น ไป ตามโครงสร้ า ง ให้ เด็ ก แ ล ะ เย า ว ช น
2. ประชากรแฝงมี จ านวน 2. พื้ น ที่ ในเขตเทศบาล
องค์กร
อนุรักษ์ประเพณีไทย
มาก
เป็ น หมู่ บ้ านจัดสรร และ
2 . ส ถ า น ที่ อุ ป ก ร ณ์
จุดอ่อน
ยังเป็นนิติบุคคล
เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก รใน
การปฏิบัติงานไม่ทันสมัย
และไม่ เ พี ย งพอกั บ การ
ปฏิบัติงาน
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SWOT

โอกาส

อุปสรรค

ด้านการฟื้นฟูศิลปะ
ด้านการบริหารจัดการ
วัฒนธรรม จารีต
ด้านคุณภาพชีวิต
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสิ่งแวดล้อม
ที่ดี
ประเพณีและการ
ท่องเที่ยว
1. การได้รับเงินอุดหนุนจาก 1. การได้รับเงิน อุดหนุ น 1 . มี ศู น ย์ ก ล างธุ ร กิ จ 1. เจ้ า หน้ า ที่ แ ละประชาชน 1. มีบุคลากรที่มีชานาญ 1. ประชาชน เด็ ก และ
หน่วยงานอื่น
จากหน่วยงานอื่น
ก า ร ค้ า แ ล ะ มี แ ห ล่ ง ร่วมกันดูรักษา
และตรงกับสายงาน
เยาวชนให้ ค วามร่ว มมื อ
2. สภาพการด ารงชีวิ ต ของ 2. ได้รับความร่วมมือจาก อุตสาหกรรมขนาดกลาง
2. มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ ในการด าเนิ น กิ จ กรรม
คนในชุมชนยังเป็นกึ่งเมืองกึ่ง ประชาชน
และขนาดเล็ก
ทันสมัย
ต่างๆ ของเทศบาล
ชนบท
3. เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย
2. มีแหล่งท่องเที่ยว
3. มี ก ารขยายโอกาสทาง
การศึกษาเพิ่มมากขึ้น
1. ปั ญ หาสั งคม (ยาเสพติ ด 1. การวางผังไม่เหมาะสม 1. สถานที่ทากินมีน้อย 1. ปัญหาภัยธรรมชาติ
1 . ข า ด ก า ร ส ร ร ห า 1. ประชาชนขาดการ
แ ร ง ง า น ต่ า ง ด้ า ว 2. ก า ร ข ย า ย ตั ว ข อ ง 2. ประชาชนไม่ ค่ อ ยให้ 2. ปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม บุ ค ล า ก ร ที่ มี ค ว า ม รู้ ต ระห นั ก ใน ป ระเพ ณี
อาชญากรรม ประชากรแฝง) หมู่บ้านจัดสรรมีมากขึ้น ความร่วมมือ
และมลพิษ
ความสามารถแท้จริง
ท้องถิ่น
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3.2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ เทศบาล
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ในตาบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว
- การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อปท.
3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาล
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ
โดยมี ไทยพม่าลาวเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาบรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทาให้มีผลประโยชน์อานาจต่อรองต่างๆ กับคู่
ค้าได้มากขึ้น และการนาเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้
ไม่ลดภาษีนาเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว)
Aseanได้รวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ วันที่ 31 ธันวาคม
2558ณ ปัจจุบันทาให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปมากพอสมควรโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่
จะให้ AEC เป็นไปคือ
1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก
จากการที่เทศบาลเมืองบางบัวทองได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒ นา ไว้จานวน ๖ ยุทธศาสตร์
ดังนั้ น จึงวิเคราะห์ การเปลี่ ยนแปลงในระดับภู มิภ าค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่ จะส่งผลกระทบต่อ เทศบาลเมือง
บางบัวทอง ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองอยู่สบายของคนทุกชนชั้น
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมของเมือง เพื่อเป็นการวางรากฐานของการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน เทศบาลเมืองบางบัวทองจึงมุ่งเน้ นการเป็นศูนย์กลางในการให้ บริการในทุกด้าน จึงได้มีการดาเนินการ
ก่อสร้างโครงการต่ างๆ แม้ในบางทีอาจส่งผลกระทบกับประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการสัญจรที่ไม่สะดวก ทาให้เกิด
ปัญหารถติดขัด หรือแม้แต่ภาวะทางอากาศอาจมีฝุ่นละออง แต่หลังจากที่ได้ดาเนินการพัฒนาแล้วสิ่งที่ตามมาคือ
ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย นั้นคือผลระยะยาวที่เราจะได้รับจากสิ่งที่เราได้ดาเนินการทา นอกจากนี้ในด้าน
การฟื้นศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และการท่องเที่ยว เทศบาลได้มีการจัดกิจกรรมและงานประเพณีต่างๆ
เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามสืบไป
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านคุณภาพชีวิตเทศบาลเมืองบางบัวทองได้มุ่งเน้นให้การศึกษากับเด็กเล็กตั้งแต่วัย 2 ขวบจนถึง
ในระดับมัธยมปลาย พร้อมทั้งขยายพื้นที่การศึกษาให้ครอบคลุมและเพียงพอกับความต้องของเด็กนักเรียนในเขต
เทศบาล โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาด้านสาธารณสุขเทศบาลมี
การจัดอบรมให้ความรู้กับ อสม.ในด้านต่างๆ เพื่อให้กลุ่ม อสม.เป็นอีกกาลังในการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกัน
โรคติดต่อต่างๆ ที่อาจเกิดกับประชาชนในเขตเทศบาลได้ นอกจากนี้ยังจัดตั้งชมรมออกาลังกายเพื่อให้ประชาชนใน
เขตเทศบาลมีสุขภาพและชีวิตที่ดี
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งความมั่งคง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การเข้าสู่ ป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทาให้ เทศบาลเมืองบางบั วทองต้องให้
ความสาคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของ
แต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้น ทั้งโดย
ตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญ หาอาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่ มมากขึ้นจากการหลั่ งไหลของ
แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานในไทยมากขึ้น ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย อาจจะมีชุมชนสลัมเกิดขึ้น และอาจมีพม่า
ทาวน์ ลาวทาวน์ กัมพูชาทาวน์ ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพิ่มขึ้นอย่างมากจากชน
นั้นที่มีปัญหา คนจะทาผิดกฎหมายมากขึ้น เนื่องจากไม่รู้กฎหมาย
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็น เมืองสีเขียว มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน
ด้านการรักษาความสะอาด การจัดเก็บขยะมูลและสิ่งปฏิกูลและมลพิษต่างๆ ซึ่งเทศบาลเมือง
บางบัวทองได้ดาเนินการทุกๆ ด้านเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ไม่ว่าเป็นรณรงค์รักษาความสะอาด การจัดโครงการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลที่ได้ประชาชนได้ให้ความร่วมมือที่จะพัฒ นาเริ่มจากหน้าบ้านของเราเอง จากการทาความ
สะอาดในชุมชน และขยายไปถึงชุมชนใกล้เคียงมีเพี ยงส่ วนน้อยที่อาจจะไม่สามารถกาจัดได้ทางเทศบาลก็จะ
ผู้ดาเนินการเอง
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