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บทท่ี  ๓ 
แผนยุทธศาสตร์ 

  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง  แผนระดับชาติ (national plan) และนโยบายของรัฐบาล  
 

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 
๓.๑  กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
 (๑)  การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล   

นโยบายของรัฐบาล 
       นโยบายเร่งด่วนที่จะเร่งด าเนินการในปีแรก ๑๓  เรื่อง คือ 

๑)  นโยบายสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตย   ด้วยการ
เสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันของประชาชนในชาติให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน ยึดมั่นใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   พร้อมสนับสนุนให้คณะกรรมการ
อิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพ่ือแนวทางปรองดองแห่งชาติ  ท างานอย่างอิสระ  ได้รับความร่วมมือทุก
ฝุายอย่างเต็มที่  โดยเฉพาะการตรวจสอบความรุนแรงทางการเมือง  การละเมิดสิทธิมนุษยชน  การสูญเสีย
ชีวิต บาดเจ็บในช่วงการชุมนุมทางการเมืองระหว่างเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ 

๒)  เร่งรัดปราบปรามการค้ายาเสพติดปราบปรามผู้มีอิทธิพลอบายมุขและสิ่งยั่วยุเยาวชน 
๓)  ปูองกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐอย่างจริงจัง  
๔)  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการ  เนื่องจากภาวะเงินเฟูอ

และราคาน้ ามัน เช่น การยกเลิกการจัดเก็บเงินสมทบกองทุนน้ ามันเป็นการชั่วคราว  การดูแลราคาสินค้า
อุปโภค บริโภคและราคาพลังงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 

๕)  เร่งฟ้ืนฟูความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน บนพ้ืนฐานสนธิสัญญาและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง โดยเร่งแก้ปัญหากระทบกระท่ังตามแนวพรมแดนผ่านกระบวนการทางการทูต 

๖)  ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ  เร่งเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว  โดย
ประกาศให้ปี  ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕  เป็นปี  "มหัศจรรย์ไทยแลนด์" 

๗)  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน  เช่น  การเพ่ิมเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอีก
แห่งละ  ๑  ล้านบาท  การจัดตั้งกองทุนสตรี  โดยมีวงเงินเฉลี่ย  ๑๐๐  ล้านบาท  จัดตั้งกองทุนตั้งตัวได้ใน
วงเงิน  ๑,๐๐๐  ล้านบาท  ต่อสถาบันการศึกษาของรัฐที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย  
จัดให้มีบัตรเครดิตพลังงานส าหรับผู้ประกอบอาชีพรถรับจ้างให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายน้ ามันหรือก๊าซธรรมชาติ
ที่ใช้จริงต่อเดือน  ปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพส าหรับผู้สูงอายุเป็นสวัสดิการของรัฐ  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายยังชีพของผู้สูงอายุ 
โดยผู้สูงอายุที่มีอายุ  ๖๐ - ๖๙  ปี  จะได้รับ  ๖๐๐  บาท  อายุ  ๗๐ - ๗๙  ปี  ได้รับ  ๗๐๐  บาท  อายุ ๘๐ - 
๘๙  ได้รับ  ๘๐๐  บาท  และอายุ  ๙๐  ปี  ขึ้นไป ได้รับเงินเดือน  ๑,๐๐๐  บาท 

ขณะเดียวกัน จัดให้มีการพักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยที่ต่ า 
กว่า ๕  แสนบาท อย่างน้อย  ๓  ปี มีการปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่ผู้ที่เป็นหนี้เกิน  ๕  แสนบาท แต่ไม่เกิน  ๑  
ล้านบาท  รวมทั้งจัดท าแผนฟื้นฟูอาชีพและปรับโครงสร้างการผลิตอย่างครบวงจร 

 
 

/๘)  ยกระดับ... 
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๘)  ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุน โดยดูแลราคาสินค้าเกษตรให้
มีเสถียรภาพเป็นไปตามกลไกของตลาดโลกและสร้างผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อเกษตรกร น าระบบจ าน าสินค้า
เกษตรมาใช้ในการสร้างความมั่นคงด้านรายได้  เพ่ือจัดท าระบบบัตรเครดิตส าหรับเกษตรกร พร้อมผลักดัน
ราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญให้รายได้สูง  โดยใช้วิธีบริหารจัดการทางการตลาดและกลไกตลาดซื้อขายล่วงหน้า 

๙)  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้มีศักยภาพ
อย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนให้ชุมชนวิสาหกิจชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับองค์ความรู้
สมัยใหม่ เพ่ือยกระดับมาตรฐานราคาสินค้าและบริการ การเข้าถึงแหล่งทุนและการตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยส่งเสริมให้มีศูนย์กระจายและแสดงสินค้าถาวรในภูมิภาคและในเมืองท่องเที่ยวหลักที่เชื่อมโยง
กับการท่องเที่ยว การส่งออก 

๑๐)  พัฒนาระบบประกันสุขภาพ  ปรับปรุงโครงการ  ๓๐  บาทรักษาทุกโรค 
๑๑)  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แทบเล็ตให้แก่นักเรียน  โดยเริ่มด าเนินการในโรงเรียนน าร่อง

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  รวมทั้งจัดท าระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ในที่สาธารณะและสถานศึกษาที่เหมาะสม 

๑๒)  เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ ให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นอิสระยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่    
เพ่ือวางกลไกการใช้อ านาจอธิปไตยบนหลักนิติรัฐ  นิติธรรม  องค์กรที่ใช้อ านาจรัฐทั้งหลายมีความรับผิดชอบที่
ยึดโยงกับระบบและพร้อมรับการตรวจสอบ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านการออกเสียงประชาชน 

๑๓)  เร่งน าสันติสุขกลับมาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยระดมทรัพยากรและปรับปรุง  
บูรณาการการบริหารจัดการทั้งปวงตามแนวพระราชด าริพระราชทาน  เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา   ให้สอดคล้อง
กับความหลากหลายของศาสนาและอัตลักษณ์ในแต่ละพ้ืนที่ในการบังคับใช้กฎหมาย  พร้อมอ านวยความ
ยุติธรรมอย่างเท่าเทียมท่ัวถึง 

นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา  
ประกอบด้วยนโยบาย ๑๑  ด้าน  ดังนี้ 
๑)  การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
๔)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา

และนวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการปูองกันปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 

 
/ ค่านิยม... 
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ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง   
มีทั้งหมด  ๑๒  ประการ  ดังนี้ 

๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
๓)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
๔)  ใฝุหาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
๗)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รูป้ฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑๐) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  
และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต่ าหรือกิเลส มีความ
ละอาย  เกรงกลังต่อบาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

(๒)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
      แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 

๑.  ความน า 
การจัดท าแผนพัฒนาประเทศของไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑  จนถึงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 

๑๐  มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ เงื่อนไข และการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๔) เป็นจุดเปลี่ยน ส าคัญของการวางแผน
พัฒนาประเทศที่ให้ความส าคัญกับการ   มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมและมุ่งให้  “คนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา” พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาเป็นบูรณาการแบบองค์รวมเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล ต่อมา
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙) ได้อัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาน า
ทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ควบคู่ไปกับกระบวนทัศน์การพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี “คน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๘ ส าหรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ 
- ๒๕๕๔) ยังคงน้อมน า “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางปฏิบัติ และให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาที่ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘-๙ และการพัฒนาที่สมดุลทั้ง
คน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมโดยมีการเตรียม “ระบบภูมิคุ้มกัน” ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ทุนที่มีอยู่ในประเทศและการบริหารจัดการความเสี่ยงให้พร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก 
และภายในประเทศเพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และความอยู่เย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนในระยะของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ สังคมไทยได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง
ทุกภาคส่วน ส่งผลให้ประเทศไทยเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันสูงขึ้นในหลายด้านและสามารถปรับตัวรับกับภาวะวิกฤต
เศรษฐกิจโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนได้จากดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขของคนไทยโดยรวมที่ไม่ได้รับ
ผลกระทบและอยู่ระหว่างร้อยละ ๖๖ - ๖๘ มีปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง การมีงานท าความเข้มแข็ง 

 

/ ของชุม... 



                                                             ~ 24 ~                        แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
                                                                                                               (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) 
 

                                            องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง   
อ าเภอสตึก  จงัหวดับุรีรัมย์ 

 

ของชุมชน และความอบอุ่นของครอบครัวที่ส่งผลดีต่อความอยู่เย็นเป็นสุข อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่ยังเป็น
อุปสรรค ได้แก่ ความสมานฉันท์ในสังคมสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศขาดความสมดุล ความเสี่ยงจากปัญหา
ยาเสพติดที่สูงขึ้น รวมถึงสุขภาวะของคนไทยลดลงจากคุณภาพการศึกษา   ที่เป็นปัญหา สอดคล้องกับการ
ติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๐ ที่ประสบความส าเร็จน่าพอใจ 
เศรษฐกิจของประเทศไทยเข้มแข็งและเริ่มเติบโตอย่างมีคุณภาพ การขยายตัวเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๗.๘ ในปี 
๒๕๕๓ หลังจากชะลอตัวอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๕.๑ ในปี ๒๕๔๙ และหดตัวลงร้อยละ ๒.๓ ในปี ๒๕๕๒
คุณภาพชีวิตของคนไทย  ดีขึ้น มีหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลายและความ
ยากจนลดลง แต่ต้องให้ความส าคัญต่อเนื่องกับการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม การสร้างความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน และความโปร่งใสในการบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้งการสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันที่เป็น
ธรรมและการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในสังคมไทย 

การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญท้ังภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เป็นทั้ง
โอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จึง
จ าเป็นต้องน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นมาใช้ในการเตรียมความ
พร้อมให้แก่คน สังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. การประเมินสถานการณ์ ความเสี่ยงและการสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศ 

๒.๑ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนาประเทศ 
ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งในระดับโลกและภายในประเทศ ซึ่งมี

ผลกระทบทั้งที่เป็นโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ ดังนี้ 
๒.๑.๑ การเปลี่ยนแปลงส าคัญระดับโลก 

๑) กฎ กติกาใหม่ของโลกหลายด้านส่งผลให้ทุกประเทศต้องปรับตัววิกฤตเศรษฐกิจ
และการเงินของโลกที่ผ่านมาได้ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการบริหารจัดการเศรษฐกิจโลกทั้ง
ด้านการค้า การลงทุน การเงินสิ่งแวดล้อมและสังคมเพ่ือการจัดระเบียบใหม่ที่ส าคัญของโลก ครอบคลุมถึงกฎ 
ระเบียบด้านการค้าและการลงทุนที่เน้นสร้างความโปร่งใสและแก้ปัญหาโลกร้อนมากขึ้น การคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา ความร่วมมือระหว่างประเทศและการก ากับดูแลด้านการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น  พันธกรณีและ
ข้อตกลงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาตรการทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาโลกร้อน 
และกฎ ระเบียบด้านสังคมมีบทบาทส าคัญมากขึ้น โดยเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชน ที่ให้ความส าคัญกับการ
ส่งเสริมให้เกิดความเคารพและรักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน กฎ กติกาใหม่เหล่านี้
จะเป็นเครื่องมือในการต่อรองทางการค้าท่ีผลักดันผู้ประกอบการไทยให้จ าเป็นต้องยกระดับการผลิตให้ได้ 
มาตรฐานที่ก าหนด เพ่ือสามารถแข่งขันได้ ข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน          
และธรรมาภิบาลจะเป็นแรงกดดันให้ต้องปรับกระบวนการผลิตที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ให้ความส าคัญกับ
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและการสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันให้สูงขึ้น 

๒) การปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลาง รวมทั้งภูมิภาคเอเชียทวี
ความส าคัญเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ อาทิ ฮ่องกง เกาหลี สิงคโปร์ ไต้หวันและกลุ่ม
ประเทศอาเซียน ที่มีแนวโน้มเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมโลก ขณะที่นโยบายการเปิดประเทศ 

 
/ ของจีน... 
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ของจีน รัสเซีย พลวัตการขยายตัวของบราซิลและอินเดีย และการเพ่ิมขึ้นของชนชั้นกลางในภูมิภาคเอเชียจะ
เพ่ิมก าลังซื้อในตลาดโลก นอกจากนี ้การรวมกลุ่มเศรษฐกิจที่ส าคัญต่อประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 
๑๑ ได้แก่ การรวมกลุ่มในภูมิภาคเอเชีย ภายใต้กรอบการค้าเสรีของอาเซียนกับจีน ญี่ปุุน และอินเดีย และการ
เป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ รวมทั้งกรอบความร่วมมืออ่ืนๆ อาทิ กรอบความร่วมมือเอเชีย - แปซิฟิค 
จะมีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายด้าน  
โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนากลไกต่างๆ 

๓) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลกอย่างต่อเนื่อง ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ 
ประชากรสูงอายุในโลกจะเพ่ิมขึ้นอีก ๘๑.๙ ล้านคน และการเป็นสังคมผู้สูงอายุของประเทศส าคัญๆ ในโลก มี
ผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายก าลังคนข้ามประเทศ เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขณะที่โครงสร้างการ
ผลิตเปลี่ยนจากการใช้แรงงานเข้มข้นเป็นการใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีมากขึ้น  ท าให้การพัฒนาคนมุ่งสร้าง
ให้มีความรู้ ทักษะ และความช านาญ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือใช้ทดแทนก าลังแรงงานที่ขาดแคลน 
ขณะเดียวกัน ประเทศท่ีเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะมีรายจ่ายด้านสุขภาพเพ่ิมข้ึน ท าให้งบประมาณส าหรับการลงทุน
พัฒนาด้านอ่ืนๆ ลดลง 

๔) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวนในช่วง ๓๐ ปีที่
ผ่านมา อุณหภูมิโลกสูงขึ้นโดยเฉลี่ย ๐.๒ องศาเซลเซียสต่อทศวรรษ ส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวน 
ก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยครั้งและทวีความรุนแรง อาทิ แผ่นดินไหวดินถล่ม ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย 
วาตภัย ภัยแล้ง ไฟปุา ระบบนิเวศในหลายพื้นท่ีของโลกอ่อนแอสูญเสียพันธุ์พืชและสัตว์ พ้ืนผิวโลกเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพ โดยเฉพาะการสูญเสียพ้ืนที่ชายฝั่งเนื่องจากระดับน้ าทะเลที่สูงขึ้น  น าไปสู่การย้ายถิ่นของ
ประชากรที่อยู่อาศัยบริเวณชายฝั่งทะเล รวมทั้งสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพ้ืนฐาน เขตท่องเที่ยว เขต
อุตสาหกรรมที่มีการลงทุนสูงบริเวณพ้ืนที่ชายฝั่ง โรคระบาดเพ่ิมขึ้นก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของประชากร 
รวมทั้งการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง สร้างความเสียหายแก่ผลผลิตทาง
การเกษตรและธัญญาหารของโลก รวมทั้งกระทบต่อภาคสังคม อาทิ ความยากจน การอพยพย้ายถิ่น และการ
แย่งชิงทรัพยากร 

๕) ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานของโลกมีแนวโน้มจะเป็นปัญหาส าคัญ ความ
ต้องการพืชพลังงาน สินค้าเกษตรและอาหารมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากการเพ่ิมประชากรโลกแต่การผลิตพืชอาหาร
ลดลงด้วยข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่เทคโนโลยีที่มีอยู่ และการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศท าให้เกิดความขัดแย้ง
ระหว่างการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานในอนาคต ส่งผลให้ผลผลิตอาหารสู่ตลาดลดลง ไม่เพียงพอกับความ
ต้องการของประชากรโลก หรือมีราคาสูงเกินกว่าก าลังซื้อโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศยากจน อาจน าไปสู่การเกิด
วิกฤตอาหารโลก 

๖) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
รวมทั้งตอบสนองต่อการด ารงชีวิตของประชาชนมากยิ่งขึ้น  ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนาโน
เทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการท างานของสมองและจิตที่เป็นทั้งโอกาสหรือภัย
คุกคามในการพัฒนา อาทิ การจารกรรมข้อมูลธุรกิจหรือข้อมูลส่วนบุคคลประเทศที่พัฒนาเทคโนโลยีได้ช้าจะ
กลายเป็นผู้ซื้อและมีผลิตภาพต่ า ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆ และการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมกัน
ของกลุ่มคนในสังคมจะท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาจึงเป็นความท้าทายในการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้ า    

 
 

/ 7) การก่อสร้าง... 
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๗) การก่อการร้ายสากลเป็นภัยคุกคามประชาคมโลก การก่อการร้ายและ
อาชญากรรมข้ามชาติมีแนวโน้มขยายตัวทั่วโลกและรุนแรง  มีรูปแบบและโครงข่ายที่ซับซ้อนมากขึ้นส่งผล
กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ต้องเตรียมความพร้อมในการควบคุมปัจจัยที่เกื้อหนุนการก่อการร้ายและ
สร้างความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศเพ่ือปกปูองผลประโยชน์ของชาติจากภัยก่อการร้าย 

๒.๑.๒ การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ 
๑) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านเศรษฐกิจ อัตราการขยายตัวและเสถียรภาพทาง

เศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ด ีภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคการผลิตที่มีบทบาทสูง ภาคเกษตรเป็นแหล่ง
สร้างรายได้หลักของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศและเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพ่ิมของภาคอุตสาหกรรม  
ภาคบริการมีบทบาทส าคัญในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่เศรษฐกิจขณะที่การเชื่อมโยงเศรษฐกิจในประเทศกับ
ต่างประเทศท าให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศโดยเฉพาะด้านการค้าและการลงทุน  ส าหรับการ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศยังคงมีบทบาทส าคัญต่อการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจไทย แต่ภาวะเศรษฐกิจ
โลกที่ตกต่ าและขีดความสามารถในการแข่งขันลดลง ท าให้บทบาทของการลงทุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมี
แนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตามระบบเศรษฐกิจของไทยมีความอ่อนแอด้านปัจจัยสนับสนุนในส่วนของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณภาพการบริการของโครงสร้างพ้ืนฐาน กฎหมาย กฎ และระเบียบทางเศรษฐกิจ
ที่ไม่เอ้ือต่อการจัดระบบการแข่งขันที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

๒) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านสังคม ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุจากการมี
โครงสร้างประชากรที่วัยสูงอายุเพิ่มขึ้น วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง คนไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัย 
แต่มีปัญหาคุณภาพการศึกษาและระดับสติปัญญาของเด็ก พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและผลิตภาพแรงงานต่ า 
ประชาชนได้รับการคุ้มครองทางสังคมเพ่ิมขึ้นและมีการจัดสวัสดิการทางสังคมในหลายรูปแบบ  แต่กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทางสังคมได้อย่างทั่วถึง ความเหลื่อมล้ าทางรายได้ของประชากรและ
โอกาสการเข้าถึงทรัพยากรเป็นปัญหาการพัฒนาประเทศ สังคมไทยเผชิญวิกฤตความเสื่อมถอยด้านคุณธรรม
และจริยธรรม และมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่หลากหลายรวมถึงเผชิญปัญหาการแพร่ระบาดของยา
เสพติดและการเพ่ิมขึ้นของการพนันโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนแต่คนไทยตื่นตัวทางการเมืองและให้
ความส าคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิบาลมากข้ึน 

๓) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุน
ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลซ้ า เติมให้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมรุนแรง กระทบต่อผลผลิตภาคเกษตรและความยากจน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ขณะที่มีความขัดแย้งทางนโยบายในการบูรณาการการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังมีความมั่นคงด้านอาหาร แม้จะต้องเผชิญกับ 
ความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและความต้องการพืชพลังงาน 

๔) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านการบริหารจัดการการพัฒนาประเทศประชาชนมี
ความตื่นตัวทางการเมืองสูงขึ้น แต่ความขัดแย้งทางการเมือง ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงอยู่
และส่งผลต่อเศรษฐกิจ  การด ารงชีวิตของประชาชน และความเชื่อมั่นของนานาประเทศรวมทั้งความสงบสุข
ของสังคมไทย ขณะที่ประสิทธิภาพภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมที่ดีขึ้นแต่ขีดความสามารถในการ
ปูองกันการทุจริตต้องปรับปรุง การกระจายอ านาจประสบความส าเร็จในเรื่องการเพ่ิมรายได้ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แต่มีความล่าช้าในการถ่ายโอนภารกิจและมีความไม่ชัดเจนในการแบ่งบทบาทหน้าที่กับราชการ
ส่วนกลาง  ขณะเดียวกัน การคอร์รัปชั่นยังคงเป็นปัญหาส าคัญของไทยและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 

 
/2.2 การประ... 
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๒.๒ การประเมินความเสี่ยง ประเทศไทยจะเผชิญกับความเสี่ยงที่ต้องเตรียมการสร้างภูมิคุ้มกันให้
ประเทศพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ ๖ ประการ ดังนี้ 

๒.๒.๑ การบริหารภาครัฐอ่อนแอ ไม่สามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อ านาจรัฐถูกใช้เพ่ือผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน
และระหว่างประชาชนกับประชาชนในบางพ้ืนที่มีช่องว่างมากขึ้น ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นแต่
การมีส่วนร่วมตัดสินใจในระดับนโยบายมีน้อย เจ้าหน้าที่รัฐย่อหย่อนในการปฏิบัติตามหน้าที่ การบังคับใช้
กฎหมายไม่จริงจัง ขณะที่ดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นชี้ให้เห็นว่ายังคงมีการทุจริตประพฤติมิชอบและไม่
โปร่งใส น าไปสู่ความเหลื่อมล้ าและไม่เป็นธรรมในมิติเศรษฐกิจ สังคม การเมืองส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือ
ของต่างชาติที่มีต่อประเทศไทย 

๒.๒.๒  โครงสร้างทางเศรษฐกิจไม่สามารถรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนเศรษฐกิจไทย
ยังคงพ่ึงพาเศรษฐกิจภายนอกประเทศ ทั้งการส่งออกสินค้า การลงทุน และการน าเข้าพลังงานจากต่างประเทศ
อย่างมาก จึงมีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและปัจจัยแวดล้อมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป  การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับปัจจัยการผลิตดั้งเดิมโดยเฉพาะทุนและแรงงานราคาถูกที่มีผลิตภาพการผลิตต่ า 
เป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก ขณะที่เศรษฐกิจในประเทศยังมีความเหลื่อม
ล้ า ประชาชนระดับฐานรากซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรมีรายได้น้อยเม่ือเทียบกับนอกภาคเกษตรประสบความ
ยากจนและมีปัญหาหนี้สินเป็นปัจจัยบั่นทอนความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทย 

๒.๒.๓  โครงสร้างประชากรที่มีวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น ขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงาน
ลดลง ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี ๒๕๖๘ ขณะที่สัดส่วนประชากรวัยเด็กและวัย
แรงงานลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๑ อาจกระทบต่อความต้องการแรงงานในระบบ
เศรษฐกิจในอนาคต การแข่งขันเพ่ือแย่งชิงแรงงานจะมีมากขึ้น โดยเฉพาะแรงงานคุณภาพ ภาครัฐและ
ครัวเรือนจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆ ส่งผลต่อภาระ
งบประมาณของภาครัฐ และค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในการดูแลสุขภาพอนามัย และการจัดสวัสดิการทางสังคม 

๒.๒.๔  ค่านิยมที่ดีงามเสื่อมถอยและประเพณีดั้งเดิมถูกบิดเบือน เนื่องด้วยการ
เปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้สังคมไทยมีความเป็นวัตถุนิยม ให้ความส าคัญกับศีลธรรมและ
วัฒนธรรมที่ดีงามลดลง ทั้งการด ารงชีวิตประจ าวัน การใช้ชีวิตและความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนมุ่งหารายได้เพ่ือสนอง
ความต้องการบริโภค การช่วยเหลือเกื้อกูลกันลดลง ความมีน้ าใจไมตรีน้อยลงแก่งแย่ง เอารัดเอาเปรียบกัน 
ขาดความสามัคคี ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืน และขาดการยึดถือประโยชน์ส่วนรวม                                                                                                                 

๒.๒.๕  ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของประเทศมีแนวโน้มเสื่อมโทรม
รุนแรง จากการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านกายภาพ การใช้ประโยชน์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้
สถานการณ์และแนวโน้มความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรง  โดยเฉพาะ
น้ าท่วม ภัยแล้ง การใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ไม่คุ้มค่า และปริมาณของเสียที่เพ่ิมขึ้น น าไปสู่ความเสี่ยงต่อ
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ รวมไปถึงการกัดเซาะชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ภัยพิบัติจะเกิดขึ้น
บ่อยครั้ง กระทบต่อฐานการผลิตภาคเกษตร ความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน สุขภาวะและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

๒.๒.๖ ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงด้านความม่ันคง ทั้งที่มาจากปัญหาการก่อความไม่
สงบในประเทศ ปัญหาการก่อการร้าย วิกฤตเศรษฐกิจและการแข่งขันด้านต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ รวมทั้ง 
ภัยพิบัติท่ีเกิดจากมนุษย์และธรรมชาติมีความรุนแรงและผลกระทบสูงในระยะต่อไปเป็นประเด็นท้าทายต่อการ 

 
/ บริหาร... 
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บริหารจัดการความเสี่ยงทั้งการบริหารวิกฤต การเตรียมความพร้อมเพ่ือตอบสนองอย่างฉับไว และการบริหาร
จัดการในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพของประเทศให้มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสามารถ
แข่งขันได้ในเวทีโลกอย่างต่อเนื่อง 

๒.๓ การสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องสร้างและใช้ประโยชน์จากภูมิคุ้มกันประเทศ ๕ ประการ 
ดังนี้ 

๒.๓.๑ ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่ยึดโยงคนในชาติให้เกาะเกี่ยวกันอย่างแน่นแฟูนเป็น
แบบอย่างในการด าเนินชีวิตของคนในสังคม โดยเฉพาะรัชกาลปัจจุบันที่ทรงเป็นแบบอย่างของการด ารงชีวิต
บนทางสายกลางและความพอเพียง ทรงยึดมั่นในประโยชน์สุขของพสกนิกรในทุกด้าน 

๒.๓.๒ การพัฒนาประเทศให้อยู่บนฐานความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย การวิจัยพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศ  ในการปรับเปลี่ยนการผลิต
จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และแรงงานที่มีผลิตภาพต่ า ไปสู่การใช้ความรู้และความช านาญด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๒.๓.๓ สังคมไทยมีค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม ยึดโยงคนไทยให้เป็นปึกแผ่นลดอิทธิพล
ของความทันสมัยและความขัดแย้งในสังคมไทย ประชาชนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
กับชีวิตประจ าวัน ครอบครัวบ่มเพาะความเป็นไทยที่มีจิตส านึกและอัตลักษณ์ให้บุตรหลานได้ตระหนักถึง
รากเหง้าของตนเอง 

๒.๓.๔ ภาคการเกษตรเป็นฐานรายได้หลักและความม่ันคงด้านอาหารของประเทศ
ก่อให้เกิดประโยชน์หลายด้าน ทั้งแหล่งสร้างงาน แหล่งผลิตอาหาร และเชื่อมโยงวิถีชีวิตของสังคมไทยมีส่วน
ส าคัญในการลดความยากจน สร้างงาน และลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 

๒.๓.๕ ชุมชนท้องถิ่นเป็นกลไกที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและเชื่อมโยงกันเป็นสังคมสวัสดิการ เป็นพลังหลักในการพัฒนาฐานรากของประเทศให้
มั่นคง ชุมชนพ่ึงตนเองสามารถบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับ
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศ 

๓.๑ แนวคิดหลัก 
ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญท้ังภายนอกและภายในประเทศที่จะส่งผลกระทบ

ต่อทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต จ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสม ขณะที่การ
ทบทวนผลการพัฒนาประเทศในระยะที่ผ่านมาสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ  สังคม 
สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการประเทศที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว  ทั้งมีความเสี่ยงในหลาย
มิติที่อาจท าให้ปัญหาต่างๆ รุนแรงมากขึ้น การพัฒนาประเทศในอนาคต จึงจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมและสร้าง
ภูมิคุ้มกันของประเทศให้เข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมั่นคง 

กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงมีแนวคิดที่ต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๘ - ๑๐ โดยยังคงยึดหลักการปฏิบัติตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ
ขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกภาคส่วน ทุกระดับ ยึดแนวคิดการพัฒนา  

 

/แบบบูรณา... 
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แบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่ม ี“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณา
การ ทั้งมิติตัวคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อมเผชิญการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ขณะเดียวกันให้ความส าคัญ
กับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ                                  

๓.๒ ทิศทางการพัฒนาประเทศ 
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้ตระหนักถึงสถานการณ์และความ

เสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและภายในประเทศ  โดยเฉพาะภาวะผันผวนด้านเศรษฐกิจ 
พลังงาน และภูมิอากาศ ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อประเทศไทยทั้งเชิงบวกและลบ 
ดังนั้น ทิศทางการบริหารจัดการประเทศภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว จึงเป็นการใช้จุดแข็งและศักยภาพท่ีมีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
และรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศที่
เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตภาคเกษตรและการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ขณะเดียวกัน จ าเป็นต้องปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค ซึ่งประเทศไทย
มีพันธกรณีภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆเพ่ือสามารถใช้โอกาสที่เกิดขึ้นและเพ่ิมภูมิคุ้มกันของทุนที่มีอยู่ใน
สังคมไทยได้อย่างเหมาะสม พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ขณะเดียวกัน จ าเป็นต้อง
สร้างความพร้อมส าหรับเชื่อมโยงด้านกายภาพท้ังโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ควบคู่กับการยกระดับ
คุณภาพคน การเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 
ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย 

การก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆ เพ่ือให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน โดยน าทุนของประเทศที่มีศักยภาพมา
ใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเก้ือกูลกัน พร้อมทั้งเสริมสร้างให้แข็งแกร่งเพ่ือเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศ
ที่ส าคัญได้แก่ การเสริมสร้างทุนสังคม (ทุนมนุษย์   ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม) ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
คนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจกครอบครัว และชุมชน สามารถจัดการ
ความเสี่ยง และปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม ส าหรับการเสริมสร้างทุนเศรษฐกิจ (ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน) มุ่งพัฒนา
เศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็ง โดยใช้ภูมิปัญญาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ให้
ความส าคัญกับการปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดภายในประเทศ
และต่างประเทศ การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคต่างๆ  บนพ้ืนฐาน
การพ่ึงพาซึ่งกันและกันในส่วนการเสริมสร้างทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้ความส าคัญกับการ
สร้างความมั่นคงด้านอาหาร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นฐานการผลิตภาค
เกษตร มุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเตรียมความพร้อมรองรับ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้าน
สิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเพ่ิมบทบาทไทยในเวทีประชาคมโลก  ขณะเดียวกัน จ าเป็นต้องมีการบริหาร
จัดการประเทศเพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบราชการและข้าราชการโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาลเพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาระบบและ
กลไกการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมี
โอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมและสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร  ควบคู่ไปกับ
ปลูกจิตส านึก ค่านิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่ม 

/4.วิสัยทัศน์... 
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๔. วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชี้น าทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลางเพ่ือมุ่งสู่

วิสัยทัศน์ระยะยาว ที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกันก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ซึ่งก าหนด
ไว้ว่า “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียงยึดมั่นในวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพสังคมมีความปลอดภัย
และม่ันคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอ้ืออาทรซึ่งกันและกันระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
ความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่
ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี” 

๔.๑ วิสัยทัศน์และพันธกิจ การพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปีของแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๑ 
ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเปูาหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่

มีล าดับความส าคัญสูง ดังนี้          
๔.๑.๑ วิสัยทัศน์ 

“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อ
การเปลี่ยนแปลง” 

๔.๑.๒ พันธกิจ 
๑) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับ

การคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรม
อย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบ
บริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม 

๒) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิต
อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับ
การเปลี่ยนแปลง 

๓) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ความคิด
สร้างสรรค ์และภูมิปัญญา สร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้
เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

๔) สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ 

๔.๒ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
๔.๒.๑ วัตถุประสงค์ 

๑) เพ่ือเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
๒) เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ  สติปัญญา อารมณ์ 

คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
๓) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน  มีความ

เชื่อมโยงกับเครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาค
อาเซียน มีความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การเป็น
สังคมคาร์บอนต่ า 

 
/4) เพ่ือบริหาร... 
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๔) เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษา
สมดุลของระบบนิเวศและเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 

๔.๒.๒ เป้าหมายหลัก 
๑) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมขึ้น ความเหลื่อมล้ าใน

สังคมลดลง สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ ากว่า ๕.๐ คะแนน 
๒) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรมและ

สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น 
๓) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศให้ความส าคัญกับ

การเพ่ิมผลิตภาพรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๓.๐ ต่อปี เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔๐.๐ 

๔) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

๔.๒.๓ ตัวช้ีวัด  
๑) ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร

ที่มีรายได้สูงสุดร้อยละ ๑๐.๐ กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ ๑๐.๐ สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจน สัดส่วน
แรงงานนอกระบบที่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น 

๒) จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรม สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จ านวนบุคลากรด้านการ
วิจัยและพัฒนา อัตราการปุวยด้วยโรคไม่ติดต่อ และดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว 

๓) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟูอ ผลิตภาพการผลิตรวมอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ                                                         

๔) คุณภาพน้ าและอากาศ ร้อยละของพ้ืนที่ปุาไม้ต่อพ้ืนที่ประเทศและสัดส่วนการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหัวเปรียบเทียบกับล าดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและ

ยั่งยืน ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วคาดการณ์ได้ยากและ
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ ได้ก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 
เหมาะสม โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือปูองกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็ง
ควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ และความคิด
สร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและ
ยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ มีดังนี้ 

๕.๑ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความส าคัญกับ 
๕.๑.๑ การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  ให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการ

เสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง  มุ่งปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจให้มีฐานการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มีความหลากหลายและแข็งแกร่ง 

 
/มากขึ้น... 
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มากขึ้น ส่งเสริมการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรม ปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการ
กระจายรายได้และเป็นเครื่องมือสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและการถือครองทรัพย์สิน  
พัฒนาการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาอาชีพ  ส่งเสริมบทบาท
ของภาคธุรกิจเอกชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแก่คนในสังคมไทย  รวมทั้งยกระดับ
คุณภาพระบบการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมทุกคนอย่างทั่วถึงสอดคล้องกับความต้องการและความ
จ าเป็น 

๕.๑.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ มุ่งพัฒนาระบบบริการสาธารณะ
ให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง การจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย การ
เข้าถึงระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ พัฒนาระบบ
การเงินฐานรากและระบบการออมที่หลากหลาย เสริมสร้างเจตคติด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย 
และพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธิ และสามารถเข้าถึง
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๑.๓ การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคม  และมี
ส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี ให้ทุกคนสามารถแสดงออกทาง
ความคิดอย่างสร้างสรรค์ เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปัญหาของชุมชนด้วย
ตนเอง สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพลังร่วมในการพัฒนาสังคมพัฒนามาตรฐานระบบการคุ้มครองผู้บริโภค  
เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค ส่งเสริมบทบาทสตรีในระดับการบริหาร
และการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

๕.๑.๔ การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วม   และตระหนักถึง
ผลประโยชน์ของสังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบ 
และการรับผิดชอบที่รัดกุม โดยสร้างค่านิยมใหม่ท่ียอมรับร่วมกันบนฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและเกื้อกูลกัน 
 ในสังคม ส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองที่มีธรรมาภิบาลน าไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องและเหมาะสม  
เสริมสร้างระบบบริหารราชการให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ มีระบบถ่วงดุล 
อ านาจการตรวจสอบที่เข้มงวดและรอบด้าน พัฒนาข้าราชการให้มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ
และมีความรับผิดรับชอบ ปฏิรูปการเมืองไทยทั้งระบบให้เป็นประชาธิปไตยของมวลชน สร้างความเท่าเทียมใน
กระบวนการยุติธรรมและเพ่ิมช่องทางในการรับข้อร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและผู้ 
ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสนับสนุนการใช้สื่อเพ่ือสังคมทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น 
และสังคมออนไลน์ให้เป็นพลังหนุนเสริมการพัฒนา 

๕.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน ให้ความส าคัญกับ 

๕.๒.๑  การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม เป็นการส่งเสริมคู่
สมรสที่มีความพร้อมให้มีบุตรเพ่ิมข้ึนและรักษาระดับอัตราเจริญพันธุ์ไม่ให้ต่ ากว่าระดับที่เป็นอยู่ปัจจุบัน 
สนับสนุนการกระจายตัวและส่งเสริมการตั้งถ่ินฐานของประชากรให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส 
และทรัพยากรธรรมชาติของพ้ืนที่ 

๕.๒.๒  การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนาคุณภาพคน
ไทยทุกช่วงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูล พัฒนาทักษะ 

 
/ให้คนม.ี.. 
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ให้คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์ 
ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่ืน และจิตใจที่มีคุณธรรมซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย พัฒนาคนด้วยการ
เรียนรู้ในศาสตร์วิทยาการให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงานและ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสร้างจิตส านึกให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม  เคารพ
กฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน สร้างค่านิยมการผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เรียนรู้การรองรับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ 

๕.๒.๓ การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยสร้างเสริมสุข
ภาวะคนไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอ้ือต่อสุขภาพควบคู่กับการ
พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งการส่งเสริมการแพทย์ทางเลือกการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสุขภาพของประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เหมาะสมทั้งการผลิตและการกระจาย
บุคลากร ตลอดจนการใช้มาตรการการเงินการคลังเพื่อสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

๕.๒.๔  การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของ
คนไทยทุกคน มีนิสัยใฝุรู้ รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัยควบคู่กับการ
ส่งเสริมให้องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สื่อสาร
ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย รวมถึงส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  และสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
           ๕.๒.๕  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และพัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทางสังคมให้เอื้อต่อการพัฒนาคน สร้างค่านิยมให้คนไทยภูมิใจในวัฒนธรรม
ไทย และยอมรับความแตกต่างของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ลดปัญหาความขัดแย้งทางความคิด  และ
สร้างความเป็นเอกภาพในสังคม สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมร่วมกับประชาคมโลก โดยเฉพาะ
ประชาคมอาเซียนให้เกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมความเข้าใจ 
ระหว่างประชาชนในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร 

๕.๓ ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงานให้ความส าคัญกับ 
๕.๓.๑ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและย่ังยืน  

มุ่งรักษา ปูองกัน และคุ้มครองพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีท่ีดินเป็นของ
ตนเองหรือมีสิทธิท ากินในท่ีดิน ใช้มาตรการทางภาษีเพื่อบังคับหรือจูงใจให้บุคคลผู้ถือครองที่ดินท าประโยชน์ 
ในพ้ืนที่ดังกล่าวมากข้ึน สนับสนุนการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมเร่งรัดการจัดให้มี
องค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดินให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาค
การเกษตร ฟ้ืนฟูและส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรมที่ดี และวิถีชีวิตทางการเกษตรที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 

๕.๓.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐให้ความส าคัญกับ
การวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนสนับสนุนการผลิตทาง
การเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ ควบคุมและก ากับดูแลให้มีการน าเข้าและใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ได้
มาตรฐานปรับปรุงบริการขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการผลิตให้ทั่วถึงส่งเสริมการผลิตที่คงไว้ซึ่งความหลากหลายของพันธุ์
พืชและสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศ  พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เหมาะสมทางการเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง     

/5.3.3 การสร้าง... 
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๕.๓.๓ การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต สนับสนุนการผลิต
และบริการของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร อาหาร และพลังงาน ส่งเสริมสถาบันการศึกษาใน
พ้ืนที่ให้ร่วมท าการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการน าองค์ความรู้ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิม
สินค้า ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มาตรฐานระบบการ
ผลิตสินค้าเกษตรให้เทียบเท่าระดับสากล ส่งเสริมระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดซื้อขายสินค้าเกษตร
ล่วงหน้า ส่งเสริมภาคเอกชนและองค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบสินค้าเกษตรและ
อาหารร่วมกับสถาบันเกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของภาคเกษตร 

๕.๓.๔ การสร้างความม่ันคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร มุ่งพัฒนาระบบการสร้าง
หลักประกันรายได้ของเกษตรกรให้มีความมั่นคงและครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด พัฒนาระบบประกันภัยพืชผล
การเกษตร ส่งเสริมระบบการท าการเกษตรแบบมีพันธสัญญาที่เป็นธรรมแก่ทุกฝุายยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของเกษตรกร สร้างแรงจูงใจให้เยาวชน เกษตรกรรุ่นใหม่และแรงงานที่มีคุณภาพเข้าสู่อาชีพ
เกษตรกรรม พัฒนาสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้เป็นกลไกสนับสนุนการพ่ึงพาตนเองของเกษตรกร 
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารที่มี
ต้นทุนต่ าที่เป็นผลมาจากข้อตกลงการเปิดการค้าเสรี 

๕.๓.๕ การสร้างความม่ันคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและ
ชุมชน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้และปลูกปุาโดยชุมชนและเพ่ือชุมชนเพ่ิมขึ้นส่งเสริมให้เกษตรกรท า
การเกษตรด้วยระบบเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสนับสนุนให้มีการจัดการและเผยแพร่
องค์ความรู้และการพัฒนาด้านอาหารศึกษาทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมพฤติกรรมการ 
บริโภคที่เหมาะสมของบุคคลและชุมชน สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิตและการบริโภคที่เกื้อกูลกันใน
ระดับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน ส่งเสริมการน าวัตถุดิบทางการเกษตรที่ผลิตได้ในชุมชนและท่ีเหลือใช้จาก 
การเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนในชุมชนรวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่ให้เป็น
เครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งด้านอาหารให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างเป็นระบบ 

๕.๓.๖ การสร้างความม่ันคงด้านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและ
ความเข้มแข็งภาคเกษตร ด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืช 
พลังงาน จัดให้มีระบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นทั้งอาหารและพลังงานเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
และการใช้พลังงานชีวภาพที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการผลิตและบริการ จัดให้มีกลไกก ากับดูแลโครงสร้างราคาของ
พลังงานชีวภาพ และปลูกจิตส านึกในการใช้พลังงานชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

๕.๓.๗ การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ  เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและ
พลังงาน โดยสนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเอกชน และชุมชนให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการก าหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร ปรับกระบวนการท างานของหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องให้มีการร่วมมือและบูรณาการการท างานอย่างจริงจัง ทั้งในส่วนกลางและระดับพ้ืนที่ พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอาหารและพลังงานตั้งแต่การผลิต การตลาดไปจนถึงการบริโภค พัฒนากฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการเกษตร ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี 
โดยเฉพาะประชาคมอาเซียนที่ก่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน 

๕.๔ ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนให้ความส าคัญกับ 
๕.๔.๑ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดยสร้างความ

เข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผลักดันให้มี 
/บทบาท... 
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บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ ด้วยการปรับโครงสร้างการค้าและการ
ลงทุนให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย แอฟริกาและเศรษฐกิจภายในประเทศ ปรับ
โครงสร้างภาคบริการให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมกับสาขาบริการที่มีศักยภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนฐาน
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ การ
พัฒนาเมืองสร้างสรรค์และการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พัฒนาภาคเกษตรบนฐานการเพ่ิมผลิตภาพใน
การผลิตและยกระดับการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและยั่งยืน  ด้วยการใช้ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ สู่อุตสาหกรรมฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

๕.๔.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เน้นการน าความคิดสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ทรัพย์สินทางปัญญา วิจัยและพัฒนาไปต่อยอด ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์ สังคม และ
ชุมชน โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรมที่ส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคการผลิต ตลอดจนพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้ทั่วถึงและเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพใน
ลักษณะของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 

๕.๔.๓ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียมและเป็นธรรม 
มุ่งพัฒนาตลาดเงิน และตลาดทุน รวมทั้งก าลังแรงงานให้เอ้ือต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพัฒนาระบบการ
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้เชื่อมโยงการขนส่งทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานสู่สากลสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน 
ด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด พัฒนาพลังงานทางเลือก และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุก
ระดับ ปฏิรูปกฎหมาย และกฎ ระเบียบต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจให้เอ้ือต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการแข่งขันและ
สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก 

๕.๔.๔ การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ ให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการด้านการเงิน โดยด าเนินนโยบายการเงินที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมและทันต่อ 
เหตุการณ ์เพ่ิมบทบาทตลาดทุนในระบบเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคการเงินโลก ปรับปรุง
โครงสร้างพ้ืนฐานทางการเงิน พัฒนากลไกการเฝูาระวังความผันผวนทางเศรษฐกิจและพัฒนาระบบเตือนภัย
แบบองค์รวม เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุนระหว่างประเทศ และการบริหารจัดการด้านการ
คลังที่ปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ของประเทศเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ 
ปูองกันความเสี่ยงทางการคลังพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการให้บริการขั้นพ้ืนฐานของภาครัฐเพ่ิมขึ้น และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๕.๕ ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม ให้ความส าคัญกับ 

๕.๕.๑ การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความ
ร่วมมือในอนุภูมิภาคต่างๆ มุ่งพัฒนาบริการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล 
ปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้าที่เกี่ยวข้อง พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ 
เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพ้ืนที่ชายแดน/เขตเศรษฐกิจชายแดนตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิต
กับพ้ืนที่ตอนในของประเทศ                                                                  /5.5.2 การพัฒนา... 
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๕.๕.๒ การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาคมุ่ง
พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ให้เป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมือง
ชายแดน รวมทั้งบูรณาการแผนพัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้บรรลุประโยชน์ร่วมกันทั้งด้าน
ความมั่นคงและเสถียรภาพของพ้ืนที่ 

๕.๕.๓ การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ  เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ยกระดับ
ทักษะฝีมือแรงงาน ก าหนดมาตรฐานขั้นพ้ืนฐานของคุณภาพสินค้าและบริการที่เป็นการปูองกันสินค้าและ
บริการน าเข้าที่ไม่ได้คุณภาพทั้งในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน 

๕.๕.๔ การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่
สร้างสรรค์ เป็นทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก มุ่งรักษาบทบาทของไทยในการมี
ส่วนร่วมก าหนดยุทธศาสตร์ของกรอบความร่วมมือที่ด าเนินอยู่  รวมทั้งรักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธ์กับ
มหาอ านาจทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอ านาจใหม่ 

๕.๕.๕ การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยเร่งด าเนินการด้านความร่วมมือ
ในการก าหนดมาตรฐานฝีมือระหว่างประเทศเพ่ืออ านวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาค 
ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้าน คุ้มครองและ
ส่งเสริมสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ 

๕.๕.๖ การมีส่วนร่วมอย่างส าคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต  ปูองกันภัย
จากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัยมุ่งพัฒนาศักยภาพ
และความพร้อมในการปูองกันและแก้ปัญหาข้ามชาติด้านการก่อการร้าย ยาเสพติดและการหลบหนีเข้าเมือง   
ทั้งระบบ พัฒนาศักยภาพและความร่วมมือภายในภูมิภาคเพ่ือเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุ
ฉุกเฉิน และร่วมมือในการปูองกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่และโรคระบาดซ้ า 

๕.๕.๗ การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กร
ระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาก า ไร เป็นการด า เนินการภายใต้กรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในระดับอนุ
ภูมิภาค เสริมสร้างการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการที่น าสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมและ
อ านวยความสะดวกองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาก าไรให้มีบทบาทเพ่ิมขึ้นในการให้ไทยเป็นฐานการ
ด าเนินความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาประเทศในภูมิภาค 

๕.๕.๘ การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้วเป็นการสร้าง
องค์ความรู้ให้กับภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบให้สามารถพัฒนาศักยภาพและ
โอกาสของตนเองในการใช้ประโยชน์จากการเปิดการค้าเสรี โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่
ได้รับการสนับสนุน เยียวยาและดูแลจากรัฐในกรณีที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน 

๕.๕.๙ การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย 
รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค โดยจัดให้มีสิทธิประโยชน์และการอ านวยความสะดวกที่
จ าเป็น เพ่ือให้มีการจัดตั้งส านักงานปฏิบัติการภูมิภาค และสนับสนุนบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศที่ไม่
แสวงก าไร 

/5.5.10 การปรับปรุง... 
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๕.๕.๑๐ การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่
ระดับชุมชนท้องถิ่น มุ่งเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นให้รับรู้และเตรียมพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพ้ืนที่ในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน ให้สามารถพัฒนาเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน ส่งเสริม
ศักยภาพด้านวิชาการและเครือข่ายของสถาบันการศึกษาของไทยที่สร้างความใกล้ชิด  และปฏิสัมพันธ์กับ
ประเทศในอนุภูมิภาค 

๕.๖  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้ความส าคัญกับ 
๕.๖.๑ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม มุ่งรักษาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาและเขตอนุรักษ์ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดการองค์ความรู้ให้
เป็นเครื่องมือในการวางแผนและบริหารจัดการ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ดินและการจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง เร่งรัดการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ ปรับปรุงและฟ้ืนฟูแหล่งน้ าเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ า
ต้นทุน ส่งเสริมให้เกิดการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ จัดท าแผนแม่บทโครงสร้างพ้ืนฐานด้านทรัพยากรน้ าเพ่ือ
การอุปโภคบริโภคอย่างเป็นระบบ รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ 

๕.๖.๒ การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การ
เป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศและ
พฤติกรรมการบริโภคเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานในภาคคมนาคมและขนส่ง เพ่ือลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เน้นการวางผังเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศเข้าด้วยกัน 

๕.๖.๓ การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือในการบริหารจัดการเพ่ือรองรับกับความ 
ท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงพัฒนาศักยภาพชุมชนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๕.๖.๔ การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด้วยการจัดท าแผนที่และ
จัดล าดับพ้ืนที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด ยกระดับการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ 
พัฒนาระบบฐานข้อมูล การสื่อสารโทรคมนาคม ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการจัดการ
ภัยพิบัติ พัฒนาระบบงานอาสาสมัครของประเทศอย่างจริงจัง และให้มีมาตรฐานตามหลักสากล สนับสนุน
ภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และท้องถิ่นให้มีการเตรียมความพร้อม และจัดท าแผนปฏิบัติการ
รองรับภัยพิบัต ิ  

๕.๖.๕ การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งติดตามและเฝูาระวังมาตรการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อ
การค้าและการลงทุน เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการทางการค้าและข้อตกลง
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศศึกษาผลกระทบและก าหนดแผนกล
ยุทธ์รายสินค้า รวมทั้งมาตรการเยียวยาในสินค้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้ผู้ส่งออกท าคาร์บอนฟุตพริ้นต์ 
และสร้างแรงจูงใจให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆ เพ่ือการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๕.๖.๖ การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลง
และพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ เป็นการศึกษารายละเอียดและสร้างความเข้าใจในพันธกรณี
ติดตามสถานการณ์การเจรจาและท่าทีของประเทศต่างๆ พัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเจรจา 
พัฒนาความร่วมมือในกลุ่มอาเซียนและประเทศคู่ค้าส าคัญ สนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกรณีและข้อตกลง
ระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

/5.6.7  การควบคุม... 
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๕.๖.๗ การควบคุมและลดมลพิษ มุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ เพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการขยะและน้ าเสียชุมชน พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อลด
ความเสี่ยงอันตราย การรั่วไหล การเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี และพัฒนาระบบเตือนภัย แจ้งเหตุฉุกเฉินและ
ระบบการจัดการเมื่อเกิดอุบัติภัยด้านมลพิษ 

๕.๖.๘ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ มุ่งส่งเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐให้เอ้ือต่อการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู ผลักดันให้มีการ
จัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและลดการก่อ
มลพิษ สร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผล 
รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 

๖. การบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ สู่การปฏิบัติ 
การบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพให้ความส าคัญกับ

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยยึดแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ เป็นกรอบทิศทางหลักและแปลงสู่การปฏิบัติ
ในระดับต่างๆ ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม และกระจายการพัฒนาลงสู่พ้ืนที่โดยยึดหลักการพัฒนาพื้นที่ 
ภารกิจ และการมีส่วนร่วม ให้จังหวัดเป็นพื้นที่ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา และเป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนา
จากระดับชุมชนสู่ประเทศและประเทศสู่ชุมชน เพ่ิมการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรคใ์ห้เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วนทั้งระดับพื้นที่ ท้องถิ่น และชุมชน ใช้
กลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และสื่อมวลชนอย่างบูรณาการให้
การขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพด้วยกระบวนการสร้างเครือข่ายหรือคลัสเตอร์ที่ตอบสนองต่อการแก้ปัญหา 
และการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ โดยมีแนวทางส าคัญ  ดังนี้      

๖.๑ การสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส าคัญและพร้อมเข้าร่วมในการ
ผลักดันแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ไปสู่การปฏิบัติ โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน
ตระหนักและยอมรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ สร้างความเข้าใจให้ภาคการเมืองในเปูาประสงค์และแนวทางของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และผลักดันให้ภาคการเมืองน าประเด็นการพัฒนาส าคัญไปผสมผสานในการจัดท า
นโยบาย รวมทั้งจัดท าคู่มือการแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับ ที ่๑๑ เผยแพร่ให้ภาคีการพัฒนารับรู้และน าไปปฏิบัติ                                               

๖.๒ การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ นโยบายรัฐบาลแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน และแผนระดับอ่ืน ๆ โดยก าหนดประเด็นการพัฒนาส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา ฯ 
ฉบับที ่๑๑ ที่เสนอต่อสาธารณะอย่างชัดเจน บูรณาการประเด็นการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยง
กัน และจัดท าเป็นแผนการลงทุนหรือแผนพัฒนาเฉพาะด้านที่ตอบสนองการพัฒนาในหลายมิติ  เชื่อมโยง
แนวคิดพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์ ประเด็นพัฒนาส าคัญและแผนพัฒนาเฉพาะด้านภายใต้แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๑ 
เข้ากับนโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และแผนระดับต่างๆ จัดท ายุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณแบบมีส่วนร่วมโดยบูรณาการสาระส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และการจัดสรรงบประมาณ
ที่สอดคล้องกันรวมถึงก าหนดแนวทางจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและแผน
ท้องถิ่นภายใต้แนวทางการพัฒนาภาคที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๑ ตลอดจนผลักดันให้ภาคเอกชน
น าประเด็นการพัฒนาส าคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ พิจารณาประกอบการจัดท าแผนการลงทุนทางธุรกิจ 

 
 

/6.3 การสร้าง... 
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๖.๓ การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาต่างๆ น าการวิจัยเป็น
เครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนา ปรับปรุงกฎหมายต่างๆ ให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนการพัฒนา น าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร จัดท าฐานข้อมูลที่ภาคส่วนต่างๆ เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 
รวมทั้งสร้างช่องทางให้ประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมกิจกรรมการพัฒนา 

๖.๔ การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนฯ ที่ชัดเจน สามารถขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ในระดับประเทศและระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้เชื่อมโยง
คณะกรรมการระดับชาติที่มีอยู่น าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ มาเป็นกรอบด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ให้
จังหวัดเป็นจุดประสานการพัฒนาระดับพื้นท่ี รวมทั้งประสานและผลักดันกลไกนอกภาครัฐมีส่วนร่วมขับเคลื่อน
แผนฯ มากขึ้น 

๖.๕ การเสริมสร้างบทบาทของทุกภาคส่วนให้สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑  ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ อาทิ พัฒนาศักยภาพประชาชนให้มีบทบาทส าคัญในกระบวนการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนให้พร้อมรองรับกับความเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ 
ผลักดันให้สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เข้าร่วมพัฒนาชุมชนให้มากขึ้นสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีบทบาทน าในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมท่ีดี และพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
  ๖.๖ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ โดยติดตามความก้าวหน้าประเมินผลส าเร็จ
และผลกระทบของการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตามประเด็นการพัฒนายุทธศาสตร์และผลการพัฒนาใน
ภาพรวม พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการติดตามประเมินผลการบริหาร
จัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ สู่การปฏิบัติในภาพรวม การติดตามประเมินผลการพัฒนาระดับพ้ืนที่ และการ
ตรวจสอบของภาคประชาชนให้เข้มแข็ง โดยสนับสนุนให้ภาคประชาชนรวมกลุ่มติดตามความก้าวหน้า 
ตรวจสอบความโปร่งใสและความส าเร็จของโครงการต่างๆ ตลอดจนพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายในทุกระดับ ทั้งฐานข้อมูลระดับภาพรวมและระดับพ้ืน 
  (๓)  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  

รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบ
มีส่วนร่วมของประชาชน  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิม
มากขึ้น  รวมทั้งจะมุ่งเพ่ิมประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดิน
และการให้บริการประชาชน  ทั้งนี้  เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต  ซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
  นโยบายที่  ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก  
   สถานการณ์ของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาต้องประสบกับปัญหาความคิดเห็นที่
แตกต่างกัน ในสังคม ซึ่งส่งผลต่อความสามัคคีและความปรองดองของคนในชาติ ประกอบกับประชาชนได้รับ
ผลกระทบจาก ปัญหาทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องของราคาพลังงานและค่าครองชีพที่สูงขึ้น มีความเหลื่อมล้ าทาง
เศรษฐกิจและ ปัญหาทางสังคม อาทิ ปัญหายาเสพติด ปัญหาการทุจริต และปัญหาคุณภาพของระบบ
การศึกษา ตลอดจน ปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ และความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
สถานการณ ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวเป็นปัญหาเร่งด่วนที่รัฐบาลได้ก าหนดเป็นนโยบายที่ต้องเร่งแก้ไขให้ลุล่วงโดยเร็ว 
เพ่ือให้ สังคมไทยกลับสู่ความสงบ เกิดความสามัคคีของคนในชาติ มีความมั่นคง และประชาชนสามารถมี
รายได้ที่ เพียงพอกับค่าใช้จ่าย และมีโอกาสในการสร้างรายได้เพ่ิมขึ้น ซึ่งการด าเนินการตามแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน จะครอบคลุมการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่ประเทศไทยและคนไทยก าลังเผชิญอยู่ใน ๓ เรื่อง ได้แก่  
 

/1. การสร้างความ... 
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   ๑. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ การสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้น
ในสังคม และการพัฒนาการเมืองของประเทศ เพ่ือให้คนไทยหันกลับมาอยู่ร่วมกันอย่างพ่ีอย่างน้อง มีความ
สามัคคี สังคมไทยมีความสงบสุข และปลอดจากปัญหายาเสพติด ปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ และความไม่
สงบ ในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ เพ่ือขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง โดยเร่งด าเนินการ
สร้าง ความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ การแก้ไขปัญหายาเสพติดตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระ
นางเจ้า พระบรมราชินีนารถ การปูองกันและปราบปรามคอร์รัปชั่นในภาครัฐ การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง  
    ๒. การแก้ไขปัญหาค่าครองชีพของประชาชน และการสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ 
และ การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเยาวชนและประชาชน โดยเพ่ิมรายได้ให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ ควบคู่ไปกับ 
การลดรายจ่ายของประชาชน ทั้งในด้านราคาสินค้าและราคาพลังงาน สร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
เพ่ือการสร้างอาชีพ รวมทั้งการสร้างหลักประกันในด้านสุขภาพ และการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือพัฒนา 
การศึกษาของเยาวชนไทย  
    ๓. การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรเพ่ือการเกษตร การสร้างรายได้ของ
ประเทศ และ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับต่างประเทศเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดย
สร้างความมั่นคง ของภาคการผลิตทางการเกษตร ด้วยการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการและการขยายเขต
พ้ืนที่ชลประทาน การสร้างรายได้เข้าประเทศผ่านการท่องเที่ยว และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศ
ด้วยการฟ้ืนฟ ูสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศต่าง ๆ รวมทั้งการลดภาษีเงินได้นิติบุคคล
และการขยาย ฐานภาษีเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน และรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนใน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
    การด าเนินการดังกล่าวของรัฐบาลภายใต้นโยบายเร่งด่วนที่จะด าเนินการในปีแรก 
รัฐบาลได้ ก าหนดเปูาหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์และวิธีด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้ 
   ๑.๑  สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตย 
   ๑.๒  ก าหนดให้การแก้ไขและปูองกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ 
   ๑.๓  ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง 
   ๑.๔  ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพ้ืนที่ชลประทาน 
   ๑.๕  เร่งรัดสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พ้ืนที่ 
จังหวัดชายแดนใต้ 
   ๑.๖  เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและนานาประเทศ 
   ๑.๗  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟูอ 
และราคาน้ ามันเชื้อเพลิง 
   ๑.๘  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพ่ิมก าลังซื้อภายในประเทศ สร้างสมดุลและ 
ความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค 
   ๑.๙  ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้เหลือร้อยละ ๒๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และลดลงเหลือ 
ร้อยละ ๒๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   ๑.๑๐  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
   ๑.๑๑  ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
   ๑.๑๒  เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ 

 
๑.13/สนับสนุน... 
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   ๑.๑๓  สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือการสร้างเอกลักษณ์ 
และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น 
   ๑.๑๔  พัฒนาระบบประกันสุขภาพ 
   ๑.๑๕  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน 
   ๑.๑๖  เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง 

  นโยบายที่  ๒  นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ 
    ความมั่นคงของประเทศมีความส าคัญต่อการด ารงอยู่และพัฒนาเพ่ือสร้างความเจริญ
ของประเทศ อย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลจะเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมน า
พระราชด าริ ทั้งปวงไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมพร้อมทั้งอัญเชิญไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม พัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ ของกองทัพและระบบปูองกันประเทศให้มีความพร้อมพิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตย ความ
มั่นคง และ ผลประโยชน์ของชาติ พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศรวมทั้งจะแก้ไขปัญหา
ต่างๆ กับประเทศเพ่ือนบ้านบนพ้ืนฐานของการสร้างบรรยากาศความไว้เนื้อเชื่อใจ พัฒนาระบบเตรียมพร้อม
แห่งชาติ โดยเน้นการบริหารวิกฤตการณ์เพ่ือเผชิญภัยคุกคามด้านต่างๆและพร้อมเผชิญปัญหาความมั่นคง
รูปแบบใหม่ใน ทุกด้านและเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรม การค้ามนุษย์ ผู้หลบหนี
เข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน โดยมีประเด็นนโยบายที่ส าคัญ ได้แก่  
    ๒.๑  เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    ๒.๒  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบปูองกันประเทศ 
    ๒.๓  พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ 
    ๒.๔  พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
    ๒.๕  เร่งด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรม การค้ามนุษย์          
ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน 
  นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ  
    ภายใต้สถานการณ์และสภาวะแวดล้อมของเศรษฐกิจโลกที่มีความไม่แน่นอนสูงและ
อยู่ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยมีความจ าเป็นที่จะต้องปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจให้ มีความสมดุล สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศเพ่ือลดการพ่ึงพาเศรษฐกิจ
ต่างประเทศ และ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเป็นรากฐานในการพ่ึงพาตนเองและแข่งขันได้ในระยะยาว 
นอกจากนี้ปัญหาความ เหลื่อมล้ ายังเป็นประเด็นส าคัญที่จะต้องได้รับการแก้ไข เพ่ือมิให้เป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาในอนาคต นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลจึงมุ่งเน้นการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เร่งให้เศรษฐกิจ
ขยายตัว เต็มที่ตามศักยภาพ ขณะเดียวกันจะต้องส่งเสริมการกระจายรายได้และขยายโอกาสในการเข้าถึง
บริการและ ปัจจัยการผลิตให้มีความเป็นธรรม สร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจให้เอ้ืออ านวยต่อการประกอบ
กิจกรรมทาง เศรษฐกิจของภาคเอกชน ให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ มีการด าเนิน
นโยบายการเงิน และการคลังที่สอดประสานกัน เพ่ือสร้างเสถียรภาพของระดับราคา เสถียรภาพทางการคลัง
ของประเทศ และ เสถียรภาพของระบบการเงิน เพ่ือให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงต่างๆ นอกจากนี้รัฐบาล
ยังให้ความส าคัญกับ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยเฉพาะการขนส่งในระบบรางเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
ก าหนดนโยบายด้าน พลังงานที่เหมาะสม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคการลงทุนและการ
ผลิตของไทย ทั้งนี้ จะ เพ่ิมบทบาทให้ภาคเอกชนในการเข้าร่วมลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานและปรับปรุง
รัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือลดภาระทางการคลังภาครัฐ ในภาคการผลิตนั้น รัฐบาลจะสร้างความ
แข็งแกร่งให้ภาคการผลิตให้สามารถพ่ึงตนเองได้เพ่ิมสิทธิภาพการผลิต และมุ่งเน้นการผลิตบนฐานนวัตกรรม 

/นโยบาย... 
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องค์ความรู้ และเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิม มูลค่าทางเศรษฐกิจ เพ่ือให้ธุรกิจไทยสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และ
เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน โดยมีเปูาหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ วิธีด าเนินการที่
ส าคัญ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘  
   ๓.๑  นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
    ๓.๒  นโยบายสร้างรายได้ 
    ๓.๓  นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ  
     ๓.๓.๑  ภาคเกษตร 
     ๓.๓.๒  ภาคอุตสาหกรรม 
     ๓.๓.๓  ภาคการท่องเที่ยว การบริการ และการกีฬา  
       ๑)  การพัฒนาการท่องเที่ยว 
       ๒)  การพัฒนาภาคบริการ 
       ๓)  การพัฒนากีฬา 
     ๓.๓.๔  การตลาด การค้า และการลงทุน 
    ๓.๔  นโยบายโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาระบบรางเพ่ือขนส่งมวลชน และการ
บริหาร จัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการ 
    ๓.๕  นโยบายพลังงาน 
    ๓.๖  นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต  
    การด าเนินนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิตของรัฐบาลมุ่งให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
มีศักยภาพและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมที่มีคุณภาพ โดยรัฐบาลจะเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ยกระดับองค์ความรู้ ให้ได้มาตรฐานสากล สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่ม พร้อมทั้งปฏิรูประบบ
การผลิตครู ปรับปรุงระบบเงินเดือน ค่าตอบแทน แก้ปัญหาหนี้สินครู เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษา ให้ทัดเทียมกับนานาชาติสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างทุนปัญญาของชาติและเพ่ิมขีด
ความสามารถ ของทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ต้องการมีงาน
ท าและ สถานประกอบการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต าแหน่งงานว่างและความต้องการแรงงานได้โดยสะดวก ให้การ 
คุ้มครองแรงงาน ดูแลหลักประกันความม่ันคงในการท างานแก่ผู้ใช้แรงงานตามกฎหมาย เร่งยกระดับแรงงานให้ 
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีใช้แรงงานมีฝีมือทั้งระบบ และจัดระบบบริหารจัดการเพื่อจัดระเบียบแรงงานข้าม 
ชาติเพ่ือรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้ประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ. ๒๕๕๘ ตลอดจนให้ความส าคัญ 
กับการลงทุนด้านบริการสุขภาพ โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพ การให้บริการสุขภาพทั้งระบบอย่างบูรณาการเชื่อมโยง 
ในทุกระดับ จัดให้มีระบบสารสนเทศทางสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพ พัฒนาสถานบริการปฐมภูมิที่สมบูรณ์ 
แบบทั่วประเทศ ควบคู่กับผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุขให้เพียงพอกับประชากรในพ้ืนที่และพัฒนาขีด                                                                
ความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรตั้งแต่ในช่วงตั้งครรภ์และทุกช่วงวัย  จัด
ให้มีมาตรการสร้างสุขภาพเพ่ือลดอัตราปุวย ตาย และผลกระทบจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และขับเคลื่อนให้ 
ประเทศไทยเป็นเลิศในผลิตภัณฑ์และการบริการด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลในภูมิภาคเอเชีย  
นอกจากนี้ รัฐบาลจะด าเนินการให้ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมีบทบาทน าในการร่วมเทิดทูนสถาบัน หลัก
และร่วมสร้างประเทศไทยให้เป็นประเทศที่อยู่สบาย อนุรักษ์ท านุบ ารุง และบูรณปฏิสังขรณ์แหล่งศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ และให้บุคลากรทางด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมทุกแขนง  

 
/ทุกสาขา... 
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ทุกสาขาอาชีพให้ได้รับการดูแลและมีคุณภาพชีวิตที่ดีส่งเสริมความร่วมมือและเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมและ  
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับอารยประเทศและประชาคมอาเซียน พร้อมทั้งน าวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์และบริการด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นวัฒนธรรม 
สร้างสรรค์ ส าหรับการส่งเสริมความมั่นคงของชีวิตและสังคม รัฐบาลมุ่งพัฒนาให้ครอบครัวและสังคมไทย  มี
ความมั่นคงอบอุ่น สนับสนุนบทบาทของคณะสงฆ์และผู้น าทางศาสนาให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของ 
ประชาชน ขจัดการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบ ควบคุมแหล่งอบายมุขสิ่งเสพติด 
และปูองกัน ปราบปราม และลงโทษอย่างจริงจังต่อผู้กระท าความผิด ให้โอกาสประชาชนที่มีฐานะยากจนได้มีที่ 
อยู่อาศัยเป็นของตนเอง อีกทั้งสนับสนุนบทบาทของสตรีไทยในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ ปกปูองสิทธิของ  
สตรี จัดสิ่งอ านวยความสะดวกสาธารณะ พัฒนาบริการสุขภาพอนามัย ให้การสงเคราะห์ จัดการศึกษา  จัด
สวัสดิการ และหาอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการหรือทุพพลภาพ รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้การเดินทางและ  
การใช้การขนส่งอย่างปลอดภัยโดยน้อมน าหลักการแก้ไขปัญหาจราจรตามแนวพระราชด าริไปสู่การปฏิบัติและ 
ถือเป็น “วาระแห่งชาติ” โดยมีเปูาประสงค์เชิงนโยบาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์และวิธีการด าเนินการในแต่ละนโยบาย 
ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ดังนี้ 
   ๔.๑  นโยบายการศึกษา 
    ๔.๒  นโยบายแรงงาน 
    ๔.๓  นโยบายพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
    ๔.๔  นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
    ๔.๕  นโยบายความม่ันคงของชีวิตและสังคม 

 
  นโยบายที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    รัฐบาลได้ยึดหลักการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และพ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพ่ิมบทบาทภาคประชาชนและชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟู ทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งดูแลรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และเร่งรัดการ ควบคุมมลพิษ ทั้งการจัดการมลพิษทางน้ า การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง 
การจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายและสารอันตราย ควบคู่กับการบริหารจัดการเพ่ือปูองกันแก้ไขปัญหา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ ส่งผลต่อระบบนิเวศและชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนากฎหมายสิ่งแวดล้อมและ
การบังคับใช้กฎหมาย และ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ที่ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดให้เป็นไป
อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับศักยภาพของระบบนิเวศ ค านึงถึงวิถีชีวิตของชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
พร้อมทั้งส่งเสริม และสร้างความตระหนักและจิตส านึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้
มีการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ มีการสร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อ
ผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์ความรู้
ในการ บริหารจัดการด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนโยบาย ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมนี ้ได้ก าหนดเปูาประสงค์เชิงนโยบายและเปูาหมาย/ตัวชี้วัด กลยุทธ์และวิธีด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้  
   ๕.๑  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ 
    ๕.๒  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
    ๕.๓  ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ 

/5.4 สร้างความ... 
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    ๕.๔  สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
    ๕.๕  ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตส านึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 
    ๕.๖  ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
    ๕.๗  สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบ
จากการ เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ 
    ๕.๘  พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
รัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และ

นวัตกรรม เพ่ือเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้าง
ศักยภาพความสามารถใน การแข่งขันของประเทศ โดยรัฐบาลจะเร่งพัฒนาประเทศไทยให้เป็นสังคมที่อยู่บน
พ้ืนฐานขององค์ความรู้ด้วย การเสริมสร้างความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้ประชาชนได้ใช้ในชีวิตประจ าวัน เร่งสร้าง
นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ สนับสนุนและส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาขั้นสูงในการลงทุนวิจัยและพัฒนา และถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพ่ือมุ่งสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้ง
ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการ
พัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ทั้งนี้ รัฐบาลได้ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
การวิจัย และ นวัตกรรม โดยมีเปูาหมาย เปูาหมาย/ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และวิธีการด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้  
   ๖.๑ เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้ 
    ๖.๒ เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของ ประเทศ 
    ๖.๓ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
เอกชน 
    ๖.๔ จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง 
    ๖.๕ ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

  นโยบายที่  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  
    รัฐบาลจะด าเนินนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริม
และรักษา ผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน โดยเร่งฟ้ืนฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและนานาประเทศ เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคร่วมกันอย่างยั่งยืน 
และเร่งด าเนินการตามข้อผูกพันในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม 
และ ความมั่นคง ตลอดจนการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งภายในภูมิภาคและเชื่อมโยงกับภูมิภาคอ่ืนๆ  
รัฐบาลจะมุ่งเน้นการส่งเสริมความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน เพ่ือเสริมสร้าง พัฒนา
ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน  
เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน รวมทั้งเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนในการเข้าสู่  
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตลอดจนเสริมสร้างบทบาทที่เด่นชัด สร้างสรรค์ และส่งเสริมรักษา 
ผลประโยชน์ของประเทศในองค์การระหว่างประเทศโดยเฉพาะเวทีสหประชาชาติ องค์การการค้าโลก เอเปค  
 

/และกรอบ... 
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และกรอบความร่วมมือที่ก าลังพัฒนาขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพ่ือรักษาสันติภาพ ความเท่าเทียมกัน และ 
ความมั่นคง ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน การรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ การ 
ส่งเสริมมนุษยธรรมสากล การปกปูองรักษาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันระหว่างประเทศเพ่ือ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนร่วมมือในการแก้ไขประเด็นปัญหาข้ามชาติทุกด้านที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง 
ของมนุษย์ รัฐบาลจะกระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ กลุ่มประเทศ และ  
องค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทส าคัญของโลกเพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่นในประเทศไทย สนับสนุนการ 
เข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ ดีและความร่วมมือทางวิชาการกับ 
ประเทศก าลังพัฒนาเพ่ือสร้างทัศนคติในทางบวกต่อประชาชนชาวไทยและประเทศไทย ร่วมทั้งส่งเสริมความ  
ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลามระหว่างประเทศเพ่ือให้มีบทบาทที่สร้างสรรค์และเป็น  
กลางต่อแนวทางการจัดการภายในของประเทศไทย ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับ  
ปัญหาเรื่องพรมแดนและการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย คุ้มครองผลประโยชน์ของคน  
ไทย ดูแลคนไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งใน 
ภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคให้เป็นประโยชน์ต่อการขยายฐานเศรษฐกิจทั้งการผลิตและการลงทุน ทั้งนี้ โดย 
เน้นการประสานการด าเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศตามแนวทางนโยบายทีมประเทศไทยเพ่ือให้การ 
ด าเนินงานด้านการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีคุณภาพ โดยมี 
เปูาประสงค์เชิงนโยบาย เปูาหมาย/ตัวชี้วัด กลยุทธ์ วิธีด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้ 
   ๗.๑  เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
    ๗.๒  สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน 
    ๗.๓  เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์การ
ระหว่าง ประเทศ โดยเฉพาะเวทีสหประชาชาติและองค์กรระดับภูมิภาคต่าง ๆ 
    ๗.๔  กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ และ
องค์การ ระหว่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่น ภูมิคุ้มกันและขีดความสามารถในการ แข่งขันให้
เศรษฐกิจไทย 
    ๗.๕  สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศ และส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ด ีและความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศก าลังพัฒนา เพ่ือให้มีทัศนคติในทางบวกต่อ ประชาชน
และประเทศไทย            
    ๗.๖  ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพรมแดน
และการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย เพ่ือก่อให้เกิดฉันทามติในการก าหนดนโยบายและ
ด าเนินนโยบายต่างประเทศ 
    ๗.๗  สนับสนุนการทูตเพ่ือประชาชน คุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทย ดูแลคนไทย
และแรงงานไทยในต่างประเทศ 
    ๗.๘  ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคให้
เป็น ประโยชน์ต่อการขยายฐานเศรษฐกิจทั้งการผลิตและการลงทุน 
    ๗.๙  ประสานการด าเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศตามแนวทางนโยบาย
ทั้งประเทศไทย 
    ๗.๑๐  ส่งเสริมความร่วมมือ อย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลาม
ระหว่างประเทศ 
 

 
/นโยบาย… 
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นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
 รัฐบาลจะพัฒนาระบบการบริหารงานภาครัฐ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานของ

รัฐมีความพร้อมและก าลังคนที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน
อย่างม ีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล มีความคุ้มค่า โปร่งใส และเกิดความเป็นธรรมในการให้บริการสาธารณะ 
ส่งเสริมนโยบายการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสามารถให้บริการสาธารณะที่ตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทั้ง 
ระบบให้มีความทันสมัย ภายใต้หลักนิติธรรมและความเสมอภาค ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนิน
นโยบายสาธารณะและร่วมในกระบวนการยุติธรรมภายใต้หลักการยุติธรรมชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมให้  
ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ และสื่อสาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวาง  
รวดเร็ว ถูกต้อง ทั่วถึง และเป็นธรรม เพ่ือให้เกิดการบริหารราชการแผ่นดินที่ดี โดยมีเปูาหมาย เปูาหมาย/  
ตัวชี้วัด กลยุทธ์ วิธีด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้  
   ๘.๑  ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 
    ๘.๒  กฎหมายและการยุติธรรม 
    ๘.๓ ส่ง เสริมให้ประชาชนมี โอกาสได้รับรู้ ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ 
สื่อสารมวลชน และ สื่อสาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม 
 
 (๔)  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   
     ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้า
ระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา 
จังหวัดเพ่ือร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เปูาหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบ   ๒๕๕๖ และ
เป็นกรอบ ในการจัดท างบประมาณปี  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างาน    
ที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการด าเนินการ รวมทั้งได้มีการบูร
ณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
เข้าสู่ประชา อาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑  ตึกบัญชาการ 
ท าเนียบ เพ่ือเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซ่ึงเดิม 
ประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) 
ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้    

วิสัยทัศน์  :  “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   
หลักการของยุทธศาสตร์ :  “ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ สมดุล และ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน”    
วัตถุประสงค์ :  ๑. รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม ่    

๒. เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     
๓. ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสต)     

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  :  ๑. การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม    
๒. การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     
๓. การลดรายจ่าย     
๔. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน    

/ยุทศาสตร์... 
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ยุทธศาสตร์  :  ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ คือ     
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประ เพ่ือหลุดพ้นจาก

ประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการ
ด าเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็น
หลัก ๒๐ แนวทางการด าเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อ(Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ 
ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการด าเนินการ   

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดกา(Internal Process) 
ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ยุทธศาสตร์... 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง 
(Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด าเนินการ  

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
๑. ด้านเกษตร      ๑.๑  แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning)  เพ่ือผลิตสินค้าเกษตร   

๑.๒  การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า 
๒.  ด้านอุตสาหกรรม    ๒.๑  แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning)  เพ่ืออุตสาหกรรม   

๒.๒  ก าหนดและส่งเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต (Bio - plastic, etc.)   
๒.๓  การเพ่ิมขีดความสามารถให้ SME และ OTOP สู่สากล   
๒.๔  การนาทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมาเพ่ิมมูลค่า 

๓.  การท่องเที่ยวและ บริการ      ๓.๑  แผนที่การจัดกลุ่มเมืองท่องเที่ยว   
๓.๒  เพิ่มขีดความสามารถทางการท่องเที่ยวเข้าสู่รายได้  ๒  ลา้นบาทต่อปี   
๓.๓  ไทยเป็นศูนย์กลาง medical Tourism ของภูมิภาค  

๔.  โครงสร้างพื้นฐาน    ๔.๑  การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพ้ืนฐาน   
๔.๒  การลงทุนการให้บริการและใช้ประโยชน์ ICT  
๔.๓  การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเชื่อมโยงในภูมิภาค
อาเซียน 

๕.  พลังงาน      ๕.๑  นโยบายการปรับโครงสร้างการใช้และราคาพลังงานที่เหมาะสม   
๕.๒  การลงทุนเพ่ือความมั่นคงของพลังงานและพลังงานทดแทน   
๕.๓  การเชื่อมโยงแหล่งพลังงานและผลิตพลังงานทางเลือกในอาเซียน 

๖.  การเชื่อมโยงเศรษฐกิจ  
ในภูมิภาค     

๖.๑  การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า  บริการ และ
การลงทุนเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน   
๖.๒  แก้ไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน   
๖.๓  ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ Eastern 
seaboard   
๖.๔  เสรมิสร้างความสมัพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 

๗.  การพัฒนาขีดความ สามารถ
ในการแข่งขัน        

๗.๑  การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขัน (๑๐๐ ดัชนีชี้วัด)    
๗.๒  การพัฒนาการสร้าง Brand ประเทศไทย เป็น Modern Thailand 

๘.  การวิจัยและพัฒนา    
 

๘.๑  ขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้าน R & D เป็นร้อยละ  ๑ ของ GDP  
๘.๒  Talent Mobility การใช้ประโยชน์จากก าลังคนด้าน S & T  
๘.๓  การใช้ประโยชน์ Regional Science Parks  
๘.๔  การขับเคลื่อนข้อริเริ่มกระบี่ตามกรอบความร่วมมืออาเซียน  

๙.  การพัฒนาพื้นที่และ เมือง
เพ่ือเชื่อมโยงโอกาส จากอาเซียน  

๙.๑  การพัฒนาเมืองหลวง  
๙.๒  การพัฒนาเมืองเกษตร  
๙.๓  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม  
๙.๔  การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว  
๙.๕  การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ  
๙.๖  การพัฒนาเมืองบริการศึกษานานาชาติ  
๙.๗  การพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อการค้าการลงทน  
๙.๘  ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเมืองที่ศักยภาพ 
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 ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐ แนว
ทางการด าเนินการ    

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
๑๐.  การพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา     

๑๐.๑  ปฏิรูปการศึกษา (ครู หลักสูตรเทคโนโลยีการดูแลเด็กก่อนและ
การใช้ ICT ในระบบการศึกษา เช่น แท็บเล็ตและอินเตอร์เน็ตไร้สาย  
เป็นต้น)  
๑๐.๒  พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

๑๑.  การยกระดับคุณภาพ ชีวิต
และมาตรฐานบริการ สาธารณสุข     

๑๑.๑  การจัดระบบบริการ  ก าลังพล และงบประมาณ 
๑๑.๒  การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๑๑.๓  สร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศสมาชิก
อาเซียนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

๑๒. การจัดสวัสดิการสังคม และ
การดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และ
ผู้ด้อยโอกาส  

๑๒.๑  การพัฒนาระบบสวัสดิการ และเพ่ิมศักยภาพและโอกาส ความ
เท่าเทียมคุณภาพชีวิต  
๑๒.๒  กองทุนสตรี  

๑๓.  การสร้างโอกาสและ รายได้
แก่วิสาหกิจขนาด กลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) และเศรษฐกิจ
ชุมชน    

๑๓.๑  กองทุนตั้งตัวได้  
๑๓.๒  กองทุนหมู่บ้าน  
๑๓.๓  โครงการ sml  
๑๓.๔  โครงการรับจ าน าสินค้าเกษตร  

๑๔.  แรงงาน  
  

๑๔.๑  การพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมคุณภาพแรงงาน ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ  
๑๔.๒  การจัดการแรงงานต่างด้าว  
๑๔.๓  การพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานในระบบและนอกระบบตาม
กฎหมายอย่างทั่วถึงพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๑๕.  ระบบยุติธรรม เพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ า   

๑๕.๑ การเข้าถึงระบบยุติธรรมของประชาชน 

๑๖.  การต่อต้าน การคอร์รัปชั่น  
สร้างธรรมาภิบาลและ ความ
โปร่งใส  

๑๖.๑  การรณรงค์และสร้างแนวร่วมในสังคม  
๑๖.๒ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลรองรับประชาคมอาเซียน    

๑๗.  การสร้างองค์ความรู้ เรื่อง
อาเซียน  

๑๗.๑  ภาคประชาชน  
๑๗.๒  ภาคแรงงานและผู้ประกอบการ  
๑๗.๓  บุคลากรภาครัฐ  

 
 
 
 
 
 
 
 

/ยุทธศาสตร์...  
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ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อ(Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ ประเด็นหลัก  ๑๑  
แนวทางการด าเนินการ   

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
๑๘.  การพัฒนาเมือง 
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพ่ือความ
ยั่งยืน     

๑๘.๑  พัฒนาตัวอย่างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  ๑๐ แห่ง เพื่อความ
ยั่งยืน  

๑๙.  การลดการปล่อยก๊าซ เรือน
กระจก (GHG)        

๑๙.๑  การประหยัดพลังงาน  
๑๙.๒  การปรับกฎระเบียบ (เช่น green building code)  
๑๙.๓  ส่งเสริมการด าเนินงาน CSR เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

๒๐.  นโยบายการคลัง เพ่ือ
สิ่งแวดล้อม     

๒๐.๑  ระบบภาษีสิ่งแวดล้อม  
๒๐.๒ การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาครัฐ  

๒๑.  การจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ การ
บริหารจัดการน้ า  

๒๑.๑  การปลูกปุา  
๒๑.๒  การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ า  
๒๑.๓  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอาเซียน 

๒๒.  การเปลี่ยนแปลง สภาวะ
ภูมิอากาศ    

๒๒.๑  การปูองกันผลกระทบและปรับตัว (mitigation and 
adaptation)  
๒๒.๒  การปูองกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/ยุทธศาสตร์... 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดกา(Internal Process) ประกอบด้วย  ๘ 
ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
๒๓.  กรอบแนวทางและ การ
ปฏิรูปกฎหมาย  

๒๓.๑  ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ  
๒๓.๒  เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรและองค์กร  
๒๓.๓  ปรับปรุงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนา
ประเทศ 

๒๔.  การปรับโครงสร้าง ระบบ
ราชการ    

๒๔.๑  เพ่ิมประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการท างานของ
ภาครัฐ     ด้วยการสร้างความพร้อมในการบริหารการจัดการแบบบูรณา
การ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
๒๔.๒  ปูองกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น  
๒๔.๓  เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบ e - service 

๒๕.  การพัฒนาก าลังคน ภาครัฐ       ๒๕.๑  บริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่มีในปัจจุบัน 
เตรียมพร้อมส าหรับอนาคต  
๒๕.๒  พัฒนาทักษะและศักยภาพของก าลังคนภาครัฐ และเตรียมความ
พร้อมบุคลากรภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน 

๒๖.  การปรับโครงสร้างภาษี ๒๖.๑  ปรับโครงสร้างภาษีท้ังระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้เพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

๒๗.  การจัดสรรงบประมาณ  ๒๗.๑  พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณให้สามารถสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล 

๒๘.  การพัฒนาสินทรัพย์
ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด     

๒๘.๑  ส ารวจสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน  
๒๘.๒  บริหารจัดการสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์
สูงสุด  

๒๙.  การแก้ไขปัญหา ความ
มั่นคงจังหวัดชายแดน ภาคใต้ 
และเสริมสร้าง ความมั่นคงใน
อาเซียน  

๒๙.๑  ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและส่งเสริมการพัฒนาใน
พ้ืน  ๓  จังหวัด  ชายแดนภาคใต้  ภายใต้กรอบนโยบายความม่ันคง
แห่งชาติ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
๒๙.๒  การเสริมสร้างความมั่นคงของประชาคมอาเซียน  

๓๐.  การปฏิรูปการเมือง       ๓๐.๑  กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)   
 
 
 
 
 
 
 
 

/แผนพัฒนา... 
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แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ (พ.ศ. 2557 – 2560) 
(ฉบับทบทวน ปี 2560) 

  
1. วิสัยทัศน์จังหวัดบุรีรัมย์  (Vision) 

“ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม  เศรษฐกิจมั่นคง  สังคมเป็นสุข” 

2. พันธกิจของจังหวัดบุรีรัมย์  (Mission) 
 “สร้างรายได้ให้แก่ราษฎร  โดยการพัฒนาอาชีพทางด้านการเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง  การยกระดับสินค้าชุมชนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการจ าหน่าย  การส่งเสริมทางด้านการท่องเที่ยว  กา ร
ช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ  การศึกษา  การสาธารณสุข  การ
เช้าถึงข้อมูลข่าวสาร  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การรักษาความสงบเรียบร้อย  และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  ในการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในทุกด้าน  เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิติของราษฎรให้ดีขึ้น” 

3. เป้าประสงค์รวม  (Strategic  Lssues)  
1. เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬา และเป็นผู้น าด้านการผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภัย  
2. คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี ร่มเย็น เป็นสุข ในปี 2560 
3. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมสู่สมดุลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
4. ประชาสังคมมีความมั่นคงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

5. การบริหารจัดการ  มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานธรรมาภิบาล"  
4.  ตัวช้ีวัดและเป้าหมายการพัฒนา (KPI/Targets) 
 “ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬา ”  

5.  ประเด็นยุทธศาสตร์ ( Strategic  lssues ) 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตร์ที 1 : ด้านเศรษฐกิจ  
"เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬา และผู้น าด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย " 

      เป้าประสงค์ 
1. ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬา 
2. ผู้น าด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 

       ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน (ร้อยละ 10) 
2. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา 
3. จ านวนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา  (คน) 
4. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของเครือข่ายการท่องเที่ยว 
5. จ านวนประชาชนที่มารับบริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว (คน) 
6. มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 10) 
7. ผลผลิตอ้อยโรงงานเฉลี่ยต่อไรเพิ่มขึ้น (ตัน/ไร่) 
8. จ านวนแปลงที่ได้รับมาตรฐาน GAP (แปลง) 

/9.จ านวน... 
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9. จ านวนพื้นที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ (ไร่) 
10. มูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ) 
11. จ านวนวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนด (แห่ง) 
12.จ านวนเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการจัดการคุณภาพ

สินคา้ (ราย) 
13. ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 
14. จ านวนแหล่งน้ า/พื้นท่ีชลประทานเพิ่มขึ้น (แห่ง) 
15 จ านวนที่เพ่ิมข้ึนจากการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
16. เพิ่มพ้ืนที่ปลูกยางพารา (ไร่) 
17. จ านวนแรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ 
18. จ านวนฟาร์มท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน 
19. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร  
กลยุทธ์ 

    1. พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน 
2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว 
3. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
4. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
5. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
7. พัฒนาและส่งเสริมกีฬาสนับสนุนการท่องเที่ยว 
8. ส่งเสริมการค้าชายแดนเพื่อการค้าและการลงทุน 
9. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร 
10. ส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตร 
11. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
12. เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 
13. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
14. พัฒนาองค์กรเกษตรให้มีความเข้มแข็ง 
15. พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร 
16. ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 
17. การบริหารจัดการทางการเกษตร (Zoning การเกษตร) 
18. การเพิ่มขีดความสามารถเกษตรกร 
19. การจัดการฐานข้อมูล (ของดี ของเด่น ของดัง) 
20 การจัดการมาตรฐานสินค้าและบริการ 

5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
       "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี ร่มเย็น เป็นสุข ในปี 2560 " 
  เป้าประสงค์ 
  1. คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี   

2. ชุมชนเข้มแข็งตามวิถีพอเพียง  
/3.สังคม... 
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3. สังคมร่มเย็นภายใต้การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล (PMQA) รักษาอัตลักษณ์ (วัฒนธรรม)   

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
1. ระดับความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาเพ่ือลดจ านวนครัวเรือนยากจน ที่มรีายได้เฉลี่ยต่ ากวา่เกณฑ์ จปฐ. 
2. ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการส ารวจและผ่านเกณฑ์เป็นครัวเรือนอบอุ่น 
3. ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  
4. ร้อยละของการส่งเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงานต่างๆ 
5. จ านวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนตลอดจนการพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
6.ร้อยละของราษฎรได้รับการฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมและสามารถ

ท าให้เกิดการจ้างงาน  
7. ระดับความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
8. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์ QA 
9. ร้อยละของการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
10. ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง นักเรียน นักศึกษาได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้า

สู่สถานประกอบการและมีอาชีพสร้างรายได้ (ราย) 
11. ส่งเสริมและสร้างแนวทางพัฒนาอาชีพให้เหมาะสมตามศักยภาพของพ้ืนที่เพ่ือเพ่ิมรายได้        

ลดรายจ่าย 
12. ร้อยละของอ าเภอปูองกันควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
13. ร้อยละของอ าเภอสุขภาพดีวิถีไทย 
14. ร้อยละชุมชนที่พัฒนาตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
15.ร้อยละของการส่งเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงานต่างๆ 
16. ระดับความส าเร็จในการสร้างความเข้มแข็งด้านวัฒนธรรมแก่ชุมชน 
17.ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
18. ระดับความส าเร็จในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนนักศึกษา 
19. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้มารับบริการ 
20. ระดับความส าเร็จของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
21. ระดับความส าเร็จของการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ คิดเห็นและ

ร่วมติดตามตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนบุรีรัมย์ให้มีความมั่นคงเพ่ิมขึ้น 
2 ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวให้มีความอบอุ่น  
3. สร้างและพัฒนาเครือข่ายชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งตามวิถีพอเพียง 
4. พัฒนาสังคมโดยใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เกิดความสงบสุขและร่มเย็น 

             
5.3  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 " อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วม สู่สมดุลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”   
เป้าประสงค์ 
1. ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 

/2. ทุกภาคส่วน... 
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2. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดดเด่นของประเทศ 
4. เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ในทุกพ้ืนที่ 
5. การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี มีคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ 
3. ระดับความส าเร็จของการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง 
4. ระดับความส าเร็จของการสร้างความสมดุลทางธรรมชาติที่ยั่งยืน 
5. ระดับความส าเร็จของการบังคับใช้กฎหมาย ข้อบัญญัติต่างๆ 
6. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบการจัดการขยะ 
7. ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
9. ร้อยละของการมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
10. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ 
11. ระดับความส าเร็จในการอนุรักษ์และเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ชุ่มน้ าและในผืนปุา 
12.ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
13.ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการ 
14. จ านวนแหล่งน้ าได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
15. จ านวนแหล่งน้ าเพ่ิมข้ึน 
กลยุทธ์ 
1. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและจิตส านึกท่ีดี 
3. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
4. ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ 
5. การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. การบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ 

               
5.4   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านรักษาความม่ันคงและความสงบ   
   “ประชาสังคมมีความม่ันคง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน”    
เป้าประสงค์ 
1.  สังคมปลอดยาเสพติด 
2.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3.  การจัดการแผนความมั่นคง ภายใต้ความเข้มแข็งผสมกลมกลืนและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
4.  การสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชนในจังหวัด 
5.  การบูรณาการจัดระเบียบสังคม  
6.  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติเหตุทางถนน 
7.  การปูองกันและเฝูาระวังภัยสุขภาพ 

 
/8. การบริหาร... 
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8.  การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ  ภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
1. ระดับความส าเร็จในการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาพลังมวลชนเอาชนะยาเสพติด 
2. ร้อยละของหมู่บ้านชายแดนเข้มแข็ง 
3. ร้อยละของการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบ าบัดเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม 
4. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาจุดตรวจจุดสกัดก้ันยาเสพติด 
5. ร้อยละของเครือข่ายข่าวภาคประชาชนที่เพ่ิมข้ึน 
6. ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาสื่อและการประชาสัมพันธ์ในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
7. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
8. ร้อยละความส าเร็จในการปูองกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรม 
9. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
10. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระดับท้องถิ่นกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
11. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดน 
12. ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนส่งเสริมโครงการอันเนื่องจากพระราชด าริ 
13. ระดับความส าเร็จรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด 
14. ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาระบบสมานฉันท์หมู่บ้าน 
15. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชนภายในจังหวัด 
16. ระดับความส าเร็จในการสร้างจิตส านึกให้กับผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย 
17. ระดับความส าเร็จในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
18. ระดับความส าเร็จในการปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
19. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
20. ระดับความส าเร็จในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
21. ระดับความส าเร็จในการปูองกันและเฝูาระวังภัยสุขภาพ 
22. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเฝูาระวังภัยสุขภาพ 
23. ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการที่มีคุณภาพภายใต้การบริหารจัดการที่ดี 
กลยุทธ์ 
1. สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาพลังมวลชนเอาชนะยาเสพติด              
2. จัดให้มีการปูองกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน                               
3. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ให้สังคมปลอดยาเสพติด 
4. การปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม 
5. พัฒนาระบบความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน     
6. พัฒนาระบบเครือข่ายภาคประชาชน           
7. พัฒนาความสัมพันธ์อันดีระดับท้องถิ่นกับประเทศเพ่ือนบ้าน    
8. พัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดน                
9. สนับสนุนส่งเสริมโครงการอันเนื่องจากพระราชด าริ           
10. รักษาความมั่นคงภายในจังหวัด 
11. ส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชนภายในจังหวัด 

 
/12. สร้างจิต... 
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12. สร้างจิตส านึกให้กับผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย 
13. การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
14. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการลดอุบัติเหตุทางถนน 
15. ปูองกันและเฝูาระวังภัยสุขภาพ 
16.  การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
5.5   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการบริหารจัดการ  
"การบริหารจัดการมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล บนพื้นฐานธรรมาภิบาล"  

เป้าประสงค์ 
1. คุณภาพของระบบวางแผน 
2. คุณภาพระบบข้อมูลและสารสนเทศ  
3. คุณภาพการประสานงานและการมีส่วนร่วม ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ประเด็นยุทธศาสตร์ของ

จังหวัดผ่านสื่อต่างๆ 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
1. มีแผนระยะยาว 15 ปี 
2. มีการจัดกิจกรรมสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาจังหวัด เพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ

งบประมาณทุกปี    
3. มีแผนที่ส าคัญจ าเป็น ได้แก่แผนหลัก แผนทรัพยากรมนุษย์ แผนยุทธศาสตร์ด้านการเงิน/การพ่ึงพา

ตนเองด้านรายได้ และแผนพันธกิจ (แผน) 
4. มีการประเมินครึ่งแผนและเมื่อสิ้นสุดแผน 11 
5. มีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเพ่ือประกอบการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด  

(ครั้ง) 
6. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด (ครั้ง) 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบแผนที่เชื่อมโยงจากแผนรายปีเป็นแผนระยะยาว 15 ปี         
2. พัฒนาระบบประเมินผลและรายงานผล 
3. ปรับปรุงคุณภาพระบบงานและข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

/ความสอดคล้อง... 
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ความสอดคล้องและตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาประเทศของ 
แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2557 - 2560 

 
 

 

  

 

แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 
พ.ศ. 2559-2564 

ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 
แนวทางการพัฒนา 

1. การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
2. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี

คุณภาพ 
3. การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม 
4. การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
5. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ ช่วงแผน 12 

ทิศทางการพัฒนาภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบบัที ่12 
แนวทางท่ี 1 :  สร้างความเข้มแข็งและมั่นคงของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้พึงตนเองได้ 
แนวทางท่ี 2 :  ดูแลผู้ด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงโอกาสในการพัฒนา 
แนวทางท่ี 3 : ยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
แนวทางท่ี 4 :  พัฒนาพื้นท่ีชายแดนและการเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้าน 
แนวทางท่ี 5 : เพิ่มประสิทธิภาพตลาดเงิน และตลาดทุน 
แนวทางท่ี 6: เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ โดยสร้างคุณค่าจากฐานประเพณี วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 7: บริหารจัดการน้ า เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง และน้ าท้วม 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
พ.ศ. 2557-2560 

วิสัยทัศน์ : ศูนยก์ลางสินค้าเกษตร ผลติภณัฑ์ไหมคุณภาพ และการทอ่งเที่ยวอารยธรรมขอม 
ยุทธศาสตร์ 

1. พัฒนาขดีความสามารถในการแข่งขันเกษตรอตุสาหกรรมและแปรรปูอาหาร  
2. ยกระดบัการทอ่งเที่ยวและผลติภัณฑ์ 
3. การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน การค้าชายแดน ระบบโลจีสตกส์สู่ภูมภิาค

อาเชียน  
4. พัฒนาระบบ Logistic และการกระจายสินค้าในภูมภิาค 

แผนพัฒนาจังหวัด
บุรีรัมย์  

พ.ศ. 2557-2560 

วิสัยทัศน์ : ศูนยก์ลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม  เศรษฐกิจมัน่คง  สังคมเป็นสุข 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. ศูนย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬา และผู้น าด้านการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัย 

2. คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ร่มเย็น เป็นสุข ในปี 2560  
3. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วม สู่สมดุลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
4. ประชาสังคมมีความมั่นคง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
5. บริหารจัดการ มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล บนพื้นฐานธรรมาภิบาล 
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Positioning 
จังหวัดบุรีรัมย ์ 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

“ศนูยก์ลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม
และกีฬา เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเป็นสุข” 

ส่งเสริมการค้าชายแดน  
เพื่อการค้าและการลงทนุ  

(ช่องสายตะกู) 

พัฒนาเปน็ “ศูนย์กลางการทอ่งเที่ยว  
และกีฬา” 

สังคมและคุณภาพชีวติ 

  การบริหารจดัการ 

ส่งเสริมและพัฒนาผลติภัณฑ์ไหม  
 

จงัหวดับุรรีมัย ์

 

           
ส่งเสริมการผลิตสนิค้าเกษตร 
ปลอดภัย 

  

ความมัน่คงและความสงบ 

ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
ส่ิงแวดล้อม 
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         การท า SWOT 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศกัยภาพจังวดับุรีรัมย์  (SWOT Analysis) 

 

 
/5.ยุทธศาสตร์...

จุดแข็ง (Strength) 
1.     ภาคเกษตรกรรมและปศุสัตว ์มีพืชเศรษฐกิจทีส่ าคัญ:มขี้าวหอมมะล ิมนัส าปะหลงั อ้อย ยางพารา และปศุสัตว์ที่ส าคัญ : 
 สุกร ไก่เนื้อ  โคเนื้อ โคนม กระบือ 
1. มีพื้นทีจ่ านนวนมาก แรงงานจ านวนมาก 
2. มีแหล่งทอ่งเที่ยวทีเ่ป็นศูนย์กลางอารยธรรมขอม แหล่งโบราณสถาน โบราณคดีกอ่นประวัติศาสตร ์แหล่งท่องเที่ยวและ

ศึกษาทางธรรมชาติ ที่มีศกัยภาพสูงและมีวฒันธรรมประเพณทีี่หลากหลาย เช่น ปราสาทเขาพนมรุ้ง ซึ่งมีปรากฏการณ์
มหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรม (ดวงอาทิตย์ขึน้-ตก ตรง 15 ช่องประตู) ปราสาทเมอืงต่ า ภูเขาไฟที่ดับแล้วหลายลูก ที่
มองเห็นปากปล่องภูเขาไฟได้อย่างชัดเจน อทุยานแห่งชาตติราพระยาและเขตรักษาพนัธุ์สัตว์ปุาดงใหญ่  ประเพณขีึ้นเขา
พนมรุ้ง เป็นตน้ 

3. มีสนามกีฬาฟุตบอลทีม่ีชื่อเสียงและได้มาตรฐาน 
4. มีผ้าไหมที่เป็นเอกลกัษณ์และมีชือ่เสียง 
5. มีพื้นทีต่ั้งในเสน้ทางGate Way สู่อินโดจีน (จังหวัดมุกดาหาร) กับเขตประกอบการนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกและ

ท่าเรอืแหลมฉบัง จังหวัดชลบุร ี
6. มีปราชญ์ชาวบ้าน/ภมูิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายสาขาอาชีพ 
7. ความเป็นพหุวฒันธรรม(ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม) 
 

จุดอ่อน (Weakness) 
1. ระบบชลประทานและขาดการบริหารจัดการน้ าเชิงระบบและทรัพยากรดินเสื่อมโทรม 
2. มีอัตราการว่างงานสูง แรงงานไมต่รงกับความต้องการของสถานประกอบการ และมกีารเคลื่อนย้ายแรงงานสูง 
3. ขาดการบริหารจัดการด้านการทอ่งเที่ยวและการลงทนุด้านการทอ่งเที่ยวและบรกิาร 
4. กีฬาประเภทอืน่ไม่ได้รับการสนใจและขาดการสนับสนนุ 
5. ขาดการลงทนุด้านการตลาดของผลิตภณัฑ์ไหม 
6. มีการเคลื่อนย้าย คน สิ่งผิดกฎหมาย แรงงานเถือ่น  
7. ความเป็นพหุวฒันธรรม(ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม) 
8. มีผลิตภัณฑ์มวลรวมต่ า 
9. การขยายตัวด้านการลงทุนในพื้นที่ในระดับต่ า 
10. หนี้สินครวัเรือนเพิ่มขึ้น 
11. การคมนาคมขนส่งระหว่างจังหวัดยังเป็น2เส้นทาง 

โอกาส (Opportunity) 
1. นโยบายของรฐับาลครอบคลุมการพัฒนาทกุๆด้าน เชน่ นโยบายการประกนัราคาพืชผลทางการเกษตร นโยบายเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยด้านอาหาร นโยบายส่งเสริมให้ปลูกพืชทดแทนพลังงาน ฯลฯ จากนโยบายดังกล่าว จังหวัดสามารถส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพ และทางเลอืกการผลิตสนิค้าเกษตรในพืน้ที ่เพือ่เพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกร 

2. มีภูเขาไฟทีด่ับแล้วหลายลูก เป็น UNSEEN ที่น่าสนใจของประเทศ สามารถพัฒนาปากปล่องภูเขาไฟให้เป็นแหล่งทอ่งเที่ยว
ใหม่ เป็น UNSEEN ใหม่ของประเทศไทย 

3. ด้านการคมนาคม สามารถที่จะพัฒนาเป็นศนูย์กลางขนถ่ายสินค้า หรือจุดรวมสนิค้า (Logistic Center) เพื่อส่งออกตาม
เส้นทาง GATE WAY และอิสเทิรน์ซีบอรด์ สู่อินโดจีน(จังหวัดมกุดาหาร) 

4. มีผลการวิจัยด้านความพร้อมด้านการพฒันา 
5. มีพื้นทีช่ายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน(กัมพูชา) สามารถพัฒนาด้านการค้าและการทอ่งเที่ยวทางวฒันธรรม 
6. มีชาวต่างชาตทิี่มาแต่งงานกับคนไทยจ านวนมากที่พ านนกัในพืน้ที่จงัหวัด  
 

ข้อจ ากดั (Threat) 
1. ความผันผวนของราคาน้ ามนัในตลาดโลก สง่ผลให้ต้นทนุการผลิตไม่แน่นอน  
2. ภาวะเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลง ท าให้เศรษฐกจิของประเทศไทยในปัจจุบันชะลอตัวท าให้เกิดปัญหา การ

 ว่างงานในพืน้ทีม่ากขึ้น  
3. เป็นจังหวัดที่ประสบปัญหาภัยทางธรรมชาติ เช่นฤดูฝนน้ าท่วม ฤดูแล้งแล้งมาก 
4. เส้นทางการคมนาคมหลักของจังหวัด ยังคงเป็น 2 ชอ่งทางจราจร ซึ่งมีสภาพแคบ จึงเป็นข้อจ ากัดตอ่การพัฒนา

 ทางเศรษฐกิจของจังหวดั 
5. นโยบายการต่างประเทศของรฐับาล มีผลกระทบตอ่ความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ 
6. มีแรงงานอพยพออกนอกพืน้ทีจ่ านวนมาก ท าให้ขาดแคลนแรงงานทกุภาคการผลิต 
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(5)   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  
       (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
        (5.1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  
                 ( พ.ศ.2558-2560 )  

วิสัยทัศน์ (Vision) 
                       “ คนบุรีรมัยเ์มืองแห่งกีฬา  ทรัพยากรท่องเที่ยวล้ าค่า  พัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน 

                     สู่พื้นฐานคุณภาพชีวิตท่ีดี  ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ” 

พันธกิจ (Mission) 

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  และกีฬาให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานระดับสากล 
3.  การประสานและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 

 4.  การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
 5.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

6.  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  โดยค านึงถึง 
     การมีส่วนร่วมของประชาชน  
7.  การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 

(6)  กรอบการประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจงัหวัดบุรีรัมย์ 
 คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ก าหนดกรอบการประสาน
โครงการพัฒนาที่มาจากการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโครงการพัฒนาระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  หรือส่วนราชการอ่ืนๆ  มี  5 ข้อ  ดังนี้ 
 1. เป็นโครงการที่ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป ได้รับประโยชน์และ
ได้ท าความตกลงกันไว้ว่าจะด าเนินการร่วมกันเพ่ือแก้ไขปัญหา 
 2. เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ส่งผลในภาพรวมต่อการพัฒนาในระดับจังหวัดและใช้งบประมาณจ านวนมาก 
 3. เป็นโครงการที่ต้องใช้ความช านาญเป็นพิเศษหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการดูแล 
 4. เป็นโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม สภาพภูมิสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ในวงกว้าง 
 5. เป็นโครงการเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมของจังหวัด 

  
 
 
 
 
 

 
/ประเด็น... 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic lssues) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic lssues) 

เป้าประสงค์  
 (Goals) 

กลยุทธ์ 
(Strategy) 

ตัวช้ีวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมที่เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
2. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
3. ประชาชนมีความมั่นคงและสังคมมีความ
สงบเรียบร้อย 

1. ส่งเสริมและบูรณาการ  การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม แบบองค์รวม 
2. สร้างค่านิยม จิตส านึกและพัฒนาศีลธรรม   
คุณธรรม จริยธรรม ของเด็กเยาวชน และ
ประชาชน 
3. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาสถาบัน
ครอบครัว 
4. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก 
เยาวชน สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
5. ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การ
ทุจริตและคอรัปชั่น 
6. สร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ 
7. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข
เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและมี
พลานามัยที่สมบูรณ์ 
8. ส่งเสริมการใช้วิถีชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
9. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

1. ระดับความส าเร็จของคุณภาพการศึกษาของเยาวชน 
2. ระดับความส าเร็จในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
แก่ประชาชน 
3. ระดับความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาเพ่ือลดจ านวน
ครัวเรือนยากจน  ที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. 
4. ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม/สนับสนุนวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง 
5. ระดับความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
6. ร้อยละผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการสังคม 
7. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแผนงาน
ด้านสวัสดิการสังคม 
8. ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ
ตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน 
9. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพและการ
บริการด้านสาธารณสุข 
10. ระดับความส าเร็จในการปูองกันและปราบปรามและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม 

 
/ประเด็นยุทธ... 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic lssues) 

เป้าประสงค์ 
(Goals) 

กลยุทธ์ 
(Strategy) 

ตัวช้ีวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 
การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา  

1. ยกระดับการพัฒนาการท่องเที่ยว 
2. ศักยภาพการผลิตสินค้าบริการเพ่ิมข้ึน 
3. พัฒนาและฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวรวมทั้ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งล้อมได้อย่าง
ยั่งยืน 
4. ความเป็นเลิศทางด้านการกีฬา 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยง
ด้านการท่องเที่ยว 
2. ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 
3. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการบริการ
และรองรับการท่องเที่ยว 
5. ส่งเสริมและบูรณาการในการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
ความสมดุลทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนและเพ่ือ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
6. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ชุมชน 
7. ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้เป็นเลิศ
ด้านการกีฬาสู่การพัฒนาอาชีพ 

1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้านการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด 
2. ร้อยละของจ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 
3. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว 
4. มีศูนย์ข้อมูลการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 
5. จ านวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ที่เพ่ิมขึ้น 
6. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมาสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
7. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชน 
8. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
9. ระดับความส าเร็จของการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
10. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมด้านกีฬาแก่เยาวชน
และประชาชนทุกระดับ 

 
 

/ประเด็นยุทธ... 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์
(Straregic issues) 

เป้าประสงค์ 
(Goals) 

กลยุทธ ์
(Strategy) 

ตัวช้ีวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาเกษตรกรรมและ 
อุตสาหกรรม 

 

1.  สังคมเกษตรและอุตสาหกรรมมีความ
มั่นคง 

1. พัฒนาและส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์
ชีวภาพในการเพิ่มมูลค้าเกษตรกรรม 
2. เพ่ิมพูนทักษะการพัฒนาอาชีพด้าน
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในระดับ
ครัวเรือนและชุมชน 
3. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าเกษตรกรรม 
4. ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืช
พลังงาน 
5. พัฒนาระบบน้ าและแหล่งน้ าเพื่อการ
เกษตรกรรม อุปโภคและบริโภค 
6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการผลิตและ
แปรรูปสินค้าเกษตรครบวงจร 

1. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมและพัฒนาการท า
เกษตรอินทรีย์และอินทรีย์ชีวภาพ 
2. ร้อยละของสินค้าเกษตรกรรมได้รับการพัฒนาและแปร
รูปสินค้า 
3. ร้อยละของจ านวนสินค้าเกษตรที่ได้รับการพัฒนาให้มี
ความปลอดภัยและมาตรฐาน 
4. จ านวนตลาดกลางสินค้าชุมชน 
5. จ านวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการเพิ่มพูนทักษะอาชีพด้าน
ต่างๆ 
6. ร้อยละของเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจและพืช
พลังงาน 
7. จ านวนแหล่งน้ าทีได้รักการปรับปรุงและพัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

1. บุคลากรในองค์กรมีขีดสมรรถนะสูง 
2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับ
บริการจากหน่วยงาน 
3. องค์กรยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการ 

1. พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้มีความ
พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. สร้างความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อ
สังคม 
3. ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารงาน
แบบบูรณาการ 
4. ส่งเสริมให้องค์กรและบุคลากรยึดหลัก 
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

1. ร้อยละของการบริหารที่สามารถลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาให้บริการ 
2. ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3. ร้อยละของงานบริการที่ได้จัดท ามาตรฐานหรือคู่มือ
การให้บริการ 
4. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับของขีดสมรรถนะที่
ส่วนราชการก าหนด 
 

/(7) การใช้ผัง...
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 (7)  การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในการก าหนดแนวทางพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  ได้ใช้ความรู้ความสามารถทางด้านผังเมือง  มาใช้ในการก าหนดแนวทาง
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้องค์การบริหารบริหารส่วนต าบลชุมแสงจะยังไม่ได้
ด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ  แต่ทั้งนี้ท้องถิ่นก็จะต้องเติบโตเป็น  “เมือง” ขึ้นใน
อนาคต  จึงต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการด้านการผังเมืองมาพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือก าหนดแนวทางการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ยังไม่มีผังเมืองหรือผังเมืองเฉพาะ  ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ทั้งนี้  เหตุผล
ส าคัญที่ต้องน าความรู้ด้านการผังเมือง มาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย  การเพ่ิมขึ้นของจ านวน
ประชากร  การตอบสนองความต้องการของประชาชน  การเจริญเติบโตและการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  
สารพันปัญหาที่จะต้องดูแลและแก้ไข เช่น  ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยเพ่ิมมากขึ้นเกิดความแออัด  ปัญหาการ
ระบายน้ า  ปัญหาขยะ  สิ่งแวดล้อม  การจราจร 
   จากเหตุผลส าคัญดังกล่าวข้างต้น  แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นที่จะพัฒนาเป็น
เมือง  ซึ่งพิจารณาได้จากการเพ่ิมข้ึนของจ านวนอบต.  จึงส่งผลท าเกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ิมมากขึ้น  เกิดสิ่ง
ปลูกสร้างและอาคารที่ไม่เป็นระเบียบ  ขาดความเหมาะสมและความสวยงาม  ด้วยเหตุนี้ความรู้เรื่อง         
“ผังเมือง” จึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์  ที่จะช่วยวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเมืองให้เกิด
ความสวยงามและเป็นระเบียบ  เพราะฉะนั้นการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน   
   ดังนั้น  เพ่ือเป็นการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความสวยงามเจริญเติบโตอย่างมี
ระเบียบ  มีการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต  มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  ประชาชนมีความปลอดภัยในการอยู่
อาศัย  ส่งเสริมเศรษฐกิจของเมืองหรือชุมชน  ส่งเสริมสภาพแวดล้อมของ อบต.หรือชุมชนให้มีที่โล่งเว้นว่าง    
มีสวนสาธารณะ  มีที่พักผ่อนหย่อนใจ  การด ารงรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณี  บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่งดงาม  จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  จึงได้ก าหนดแนวทาง
ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดังนี้  

๑)  แนวทางการพัฒนาโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
๒)  แนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการเกษตร   
๓)  แนวทางการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
๔)  แนวทางการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม         
๕)  แนวทางการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 

(8)  การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  
เรียน  ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง ผมนายสมบัติ  หล่าธรรม   

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง ขอเรียนว่านโยบายที่จะเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  
ได้ยึดถือแนวทางปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส าคัญ  ดังต่อไปนี้  

วิสัยทัศน ์
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  จะเป็นองค์กรที่บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  และ 

ประสิทธิผล  ในการให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียม  มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาความล้าหลัง ความ
ยากจน และส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในชุมชน  สร้างสรรค์เพ่ือจัดการบริการสังคม การจัดการสิ่งแวดล้อม  และ 

 
 

/การสาธารณ... 
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การสาธารณสุขให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  พัฒนาส่วนรวม  โดยการพัฒนาคน ด้วยการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม อนุรักษ์ประเพณีในชุมชน  พัฒนาอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง บริหารจัดการโครงการพัฒนา
โดยการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน และยึดหลักธรรมาภิบาล 

พันธกิจ 
 1.  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต  การเกษตรทฤษฎีใหม่  และการประกอบอาชีพโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.  สนับสนุนและพัฒนากลุ่มอาชีพ  โดยการอบรม  สัมมนา   ศึกษาดูงาน  จัดหาทุนในการ
ด าเนินการ  จัดหาตลาด  และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 

3.  พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว  บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จัดกิจกรรมเพ่ือเป็นการ
สร้างรายได้ให้ชุมชนด้วยการบริการและจ าหน่ายสินค้าจากกลุ่มอาชีพและชุมชน 
 4.  ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ า  เพ่ือการเกษตรให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพและมี
น้ าใช้อย่างพอเพียง  ทุกฤดูกาล 
 5.  ส่งเสริมการพัฒนาสังคม ให้อยู่ดีมีสุข ห่างไกลยาเสพติด และมีความรู้รักสามัคคีในชุมชน 
 6.  สนับสนุนการช่วยเหลือเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ  และคนพิการ  ให้ได้รับการ
ดูแลอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
 7.  ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา  ทุกระดับ  เพ่ือความเป็นเลิศ  และความสามัคคี 
 8.  ส่งเสริมการศึกษา  การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา สนับสนุน
ทุนการศึกษานักเรียน  วัสดุ  อุปกรณ์  และครุภัณฑ์ทางการศึกษา  ทั่วถึงทุกระดับ 
 9.  บ ารุงรักษาศาสนสถาน  ศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น 
 10.  สนับสนุนการจัดหารถฉุกเฉิน  และอุปกรณ์ในการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย  เพ่ือบริการ
ประชาชน   

11.  สนับสนุนงบประมาณในการปูองกันโรค  และระงับโรคติดต่อ  อย่างต่อเนื่อง  
12.  สนับสนุนการรักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ า  ทางเดิน  และท่ีสาธารณะ  รวมทั้งการก าจัด

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 13.  สนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาการให้บริการประชาชนแก่สถานีอนามัยและสถาบันทางการ
สาธารณสุข  ทุกด้าน 
 14.  บ ารุงรักษาและจัดสร้างเส้นทางคมนาคม  ทั้งทางบกและทางน้ า  อย่างมีประสิทธิภาพ 
 15.  ปฏิบัติราชการโดยการพัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ  บุคลากรและการบริการสาธารณะ
และชุมชน  โดยยึดหลักคุณธรรม  และหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ ์

1.  ส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  คุณภาพชีวิตของชุมชน  และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.  ส่งเสริมและพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม สวนสาธารณะ สถานที่ท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
3.  ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  การกีฬาและนันทนาการ  ทุกระดับ 
4.  ส่งเสริมและพัฒนาด้านการสาธารณสุข  การปูองกันโรค  ควบคุมและระงับโรค  และการเข้าถึง

บริการอย่างรวดเร็วสะดวก  และปลอดภัย 
 

/5.บริหาร... 
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  5.  บริหารงานโดยการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6.  พัฒนาบุคลากรทุกส่วนราชการในองค์กรให้เป็นผู้มีความรู้  มีคุณธรรม  และมีจิตใจในการ
ให้บริการ 
วัตถุประสงค ์

1.  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  คุณภาพชีวิตของชุมชน  และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม สวนสาธารณะ สถานที่ท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
3.  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม  การกีฬาและนันทนาการ  ทุกระดับ 
4.  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาด้านการสาธารณสุข  การปูองกันโรค  ควบคุมและระงับโรค  และการ

เข้าถึงบริการอย่างรวดเร็วสะดวก  และปลอดภัย 
5.  เพ่ือให้บริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สูงสุด 
6.  เพ่ือให้บุคลากรทุกส่วนราชการในองค์กรให้เป็นผู้มีความรู้  มีคุณธรรม  และมีจิตใจในการ

ให้บริการ  ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางการพัฒนา 
จะพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  โดยมีแนวทางดังนี้ 
1. ด าเนินการก่อสร้างและบ ารุงรักษาถนนทุกสาย  ทั้งเส้นทางหลักและเส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน    

โดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน   
1.1   ก่อสร้างและปรับปรุงระบบน้ าอุปโภคบริโภค  แหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและแหล่งน้ าเพื่อ 

การเกษตรให้ครอบคลุมทั่วถึง  และมีประสิทธิภาพ    ขยายการบริการไฟฟูาสาธารณะ  พัฒนาระบบจ าหน่าย
ไฟฟูาสาธารณะให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 

1.2   ก่อสร้างและปรับปรุงระบบน้ าให้มีประสิทธิภาพ 
1.3   ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือขอรับสนับสนุนงบประมาณมาพัฒนาโครงสร้าง   

  พ้ืนฐานในพื้นท่ี 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 

แนวทางการพัฒนา 
จะส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้  ลดรายจ่าย  ให้กับประชาชนทุก 

ระดับ โดยจะส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของ
หมู่บ้าน/ชุมชน ในระดับรากฐานของต าบล  โดยมีแนวทางดังนี้ 

1. ส่งเสริมอาชีพ  เพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

2. ส่งเสริมให้ประชาชน  ได้น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์  เพื่อเพ่ิม 
รายได้ให้แก่ราษฎรในท้องถิ่น 
 

/3. ส่งเสริม... 
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3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสร้างรายได้แก่ กลุ่มสตรี  เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ  และ 
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่มีอยู่ในต าบลชุมแสง  ให้มีการบริหารจัดการอย่างมีระบบ  ต่อเนื่องและยั่งยืนส่งเส ริมให้
เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตเพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพดี 

ยุทธศาสตร์ที่  3 ด้านสังคม 

แนวทางการพัฒนา 
    จะท าให้ต าบลชุมแสง  เป็นชุมชนที่ปลอดภัย  น่าอยู่  และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มี 

ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน  โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้ 
            1.  ส่งเสริมการสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่  สร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชน 
            2.  สนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในต าบล 
            3.  สงเคราะห์ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ปุวยเอดส์  และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
            4.  สนับสนุนกิจกรรมปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล 
            5.  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 
จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุข  ให้มีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็ง  ตลอดจน 

สร้างระบบสุขภาพที่ดี  ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนชาวต าบลชุมแสง  ให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งทางด้านร่างกายและ
จิตใจ และจะบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่ งแวดล้อมให้ต าบลชุมแสง  เป็นต าบลที่มี
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ที่ดี  โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้      
             1. ส่งเสริมระบบสาธารณสุขมูลฐานให้มีความเข้มแข็ง                                                                                                                        

    2.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในต าบลชุมแสง  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคภัยต่าง ๆ 
พร้อมทั้งให้สามารถปูองกันโรคติดต่อ และปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ 
             3.  เฝูาระวัง  ติดตาม  สถานการณ์โรคระบาดที่อาจเกิดข้ึนในเขตต าบล 
             4.  พัฒนาศักยภาพของหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (1669) ให้พร้อมต่อการให้บริการประชาชน 
             5 .   รณรงค์และสร้ างจิตส านึกให้ประชาชนชาวต าบลชุมแสง  เห็นคุณค่า   หวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
             6.  ส่งเสริมปลูกปุาชุมชน 

   7.  พัฒนาระบบจัดเก็บ  และก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้มีประสิทธิภาพ 
             8.  ปรับปรุง ภูมิทัศน์และทรัพยากรธรรมชาติให้คงสภาพสวยงาม 
            9.  ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนในต าบลชุมแสง 
           10.  ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลชุมแสง 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

แนวทางการพัฒนา 
จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษา  พัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ของชุมชน   

ส่งเสริมการกีฬา  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  วัฒนธรรมท้องถิ่นและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น    
ให้ยั่งยืน  โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้ 

/1.พัฒนา... 
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             1. พัฒนาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง ให้มีสิ่งแวดล้อมที่
ดี มีคุณภาพ  เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนเข้าสู่วัยเรียน 
            2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบ  ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในพ้ืนที่
ต าบลชุมแสง 
            3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดประสบการณ์เรียนรู้แก่เด็ก  เยาวชน  และประชาชน  ให้สอดคล้อง
กับนโยบายการศึกษาแห่งชาติ 
            4.  สนับสนุน   วัสดุ  อุปกรณ์  สื่อการเรียนการสอนเพ่ือการศึกษาแก่เด็ก  เยาวชน  และประชาชน
ในพ้ืนที่ต าบลชุมแสง 
            5.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา  ในระดับโรงเรียน  ระดับหมู่บ้านและระดับต าบล  
เพ่ือให้ประชาชนสามารถ  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด 
            6.  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นของต าบล 
            7. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรม  และบ ารุงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี
งามของท้องถิ่น 
            8.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 
  
ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการเมืองการบริหารและบริหารจัดการ 

แนวทางการพัฒนา 
 บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  มุ่งเน้นความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม  โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้ 
   1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

             2.  ปฏิรูปการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพองค์กรให้
สอดคล้องกับทิศทางการท างาน  ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
             3.  พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท างานด้วยการบริหารงานเชิงรุก เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนโดยตรง 
             4.  ให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก  รวดเร็ว  เป็นธรรม  และทั่วถึง 
             5.  วางระเบียบการปฏิบัติราชการเพ่ือให้การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
             6.  พัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้เป็นผู้มีความสามารถในการบริหารจัดการและมีประสิทธิภาพใน
การให้บริการประชาชน 

นโยบายที่กล่าวมานี้  ผมและคณะผู้บริหาร มีความตั้งใจที่จะน านโยบายที่ได้แถลงต่อประชุม 
สภาเทศบาลและเงินสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ  เพ่ือจะน าไปแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ  เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ  ยุทธศาสตร์ของจังหวัด  โดยสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสงผู้บริหารทุกท่านในที่นี้ด้วย 
 
 
 

 
/ทั้งนี้... 
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   ทั้งนี้  ผมจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ เพ่ือร่วมกันตรวจสอบและพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลชุมแสง ให้เป็นที่พึงของประชาชนและสร้างความเจริญแก่ท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป 

   จึงเรียนมาเพ่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสงทราบ                                                                                                 
 

 
สมบัติ  หล่าธรรม 

(นายสมบัติ  หล่าธรรม) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง 

 
 
3.2  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
  (๑)  ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชากรในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนา
ท้องถิ่น  ประกอบด้วย  ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา  พื้นที่เป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย  และการ
คาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
 

 
ด้าน 

ขอบข่ายและประมาณ 
ของปัญหา/ความ

ต้องการ 

 
สาเหตุของปัญหา 

พื้นที่เป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย 

 
ความคาดหวังและแนวโน้ม 

1.โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 

1.1  เส้นทางคมนาคม การ
ก่อสร้างปรับปรุง 
บ ารุงรักษาถนน สะพาน 
ท่อระบายน้ า 

ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสญัจร
ไปมาเพิม่มากข้ึนและ 
อบต.ไมส่ามารถ
ด าเนินการไดเ้นื่องจาก
งบประมาณไม่
เพียงพอ 

- เส้นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการ 
- รางระบายน้ าในเขต 
พื้นที่ต าบล 

- มีเส้นทางในการคมนาคมเพียงพอ 
และประชาชนไดร้ับความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 
 
- มีรางระบายน้ าสามารถระบายน้ า
ได้สะดวก 

1.2 พัฒนาก่อสร้าง 
ปรับปรุง ซ่อมแซม
สถานที่สาธารณะ 

ประชาชนไม่
ช่วยกันรักษา
สถานที่สาธารณะ 

สถานที่สาธารณะ
ในเขตพ้ืนที่ต าบล 

- มีสถานที่สาธารณะไว้ใช้ท า
กิจกรรมของหมู่บ้าน เป็นที่พัก
ชั่วคราวของประชาชนที่สัญจร
ไปมา 

1.3 พัฒนาการติดตั้ง 
ขยายเขตระบบไฟฟูา 
สาธารณะ 

ไฟฟูาส่องสว่างทาง
และท่ีสาธารณะยัง
ไม่สามารถ
ด าเนินการ
ครอบคลุมพ้ืนที่ได้
ทั้งหมด 

ทางและที่
สาธารณะเขตต าบล 

มีแสงไฟฟูาส่องสว่างที่เพียงพอ
ประชาชนมีความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและปูองกันการเกิด
อาชญากรรมได้ 

 
 

                                             
/ด้าน... 
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(2) ผลการวิเคราะห์ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะเพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาทางกายภาพในมิติ
พื้นที่ 

   ผลการวิเคราะห์ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  พบว่า  
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสงมีปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนและจะต้องด าเนินการแก้ไข ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสงได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสงเอาไว้  
5  แนวทาง  ดังนี้ 

๑)  แนวทางการพัฒนาโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
๒)  แนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการเกษตร   
๓)  แนวทางการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
๔)  แนวทางการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม         
๕)  แนวทางการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 

(3)  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส  การพัฒนาใน 
อนาคตของท้องถิ่น  ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 
  องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เพ่ือชี้ให้เห็นถึง
ศักยภาพ  ปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง ได้ด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล  ดังต่อไปนี้    

  ๑)  การวิเคราะห์ใช้หลัก SWOT การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค) ดังนี้ 
1.1) จุดแข็ง  (S: Strengths)  

ก. ผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน  มีความมุ่งม่ัน   
ตั้งใจที่จะพัฒนาท้องถิ่นและให้ความสนใจกับการวางแผนเชิงรุก  
    ข. ผู้บริหารมีเครือข่ายความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับการเมืองระดับชาติ  และ
หน่วยงานภายนอก  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นประโยชนต่อการพัฒนาขององค์การบรหิารส่วนต าบล  
    ค. บุคลากรมีความพรอมที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
                      ง. บุคลากรมีความพรอมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงภายใต้สภาพการท างาน
อย่างเป็นพลวัตร  
    จ. บุคลากรมีความรักและผูกพันกับท้องถิ่น  ซึ่งส่งผลให้เป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 

 
/ฉ. บุคลา... 

 
ด้าน 

ขอบข่ายและประมาณ 
ของปัญหา/ความ

ต้องการ 

 
สาเหตุของปัญหา 

พื้นที่เป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย 

 
ความคาดหวังและแนวโน้ม 

 1.4 พัฒนาขุดขอกขยาย 
ปรับปรุง ก่อสร้างแหล่ง
น้ าธรรมชาติ คลองส่งน้ า
สาธารณะ 

ขาดแคลนแหล่งน้ า 
ในการเกษตร 

ในเขตต าบล ประชาชนมีแหล่งน้ าในการท า
เกษตรและใช้อุปโภค-บริโภค 
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                   ฉ. บุคลากรมีจ านวนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

    1.2)  จุดอ่อน (W : Weakness) 
         ก. ขาดการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่จะพัฒนาให้องค์การและท้องถิ่นมีความ
เจริญก้าวหน้า  
                     ข. โครงสร้างการท างาน การมอบหมายงานและการก าหนดภาระงานของ
บุคลากรไมชัดเจน ท าให้การปฏิบัติงานเกิดความสับสนและขาดประสิทธิภาพ 
                     ค. ความไมชัดเจนของการก าหนดภาระงานมีผลต่อการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการท าให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการไมสามารถสะท้อนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
ที่เหมาะสม เป็นธรรม 
     ง. ระบบการปฏิบัติงานยังไมสอดคลองกับ  “หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี” และ “หลักการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์” 
                      จ. ขาดระบบการประเมินผล “แบบมุ่งเน้นผลงาน” ท าให้ไม่มีตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินงานที่เหมาะสมส าหรับผู้บริหารในการพิจารณาผลงาน 
         ฉ. ขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถเฉพาะด้าน  และเป็นประโยชน 
ต่อการปฏิบัติงาน  

       ช. “ขาดแผนพัฒนาบุคลากร”  ขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

       ซ. ไมมีระบบการจัดการความรู (Knowledge Management)  ในองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

       ฌ. ขาดระบบการบริหารจัดการทรัพยากรที่จะเป็นประโยชนต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 
              ญ. ขาดวัฒนธรรมองค์การที่ท าให้เกิดความรัก  ความสมานฉันท์ที่สร้าง
ความจงรักภักดีต่อองค์การบริหารส่วนต าบล   

ฎ. ไมมีระบบการประกันคุณภาพการบริหารงานในการที่จะสร้างให้องค์การ 
บริหารส่วนต าบลมีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

   ฏ. บุคลากรขาดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตามหลักการ และแนวคิดการกระจายอ านาจและการปกครองส่วนท้องถิ่น  

    ฐ. การบริหารงานในองค์การบรหิารสว่นต าบลขาดการประสานงาน  และ
เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ    

    ฑ. บุคลากรขาดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณซึ่งกัน
และกัน  

  ฒ. บุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการพัฒนางานอย่าง 
มีประสิทธิภาพ  

 
 
 

 
/4.โอกาส... 



                                                             ~ 73 ~                        แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
                                                                                                               (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) 
 

                                            องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง   
อ าเภอสตึก  จงัหวดับุรีรัมย์ 

 

  4.   โอกาสในการพัฒนา  (Opportunity) 
  จากการวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แนวนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  11  (พ.ศ.2555 -2559)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ผลการวิเคราะห์มีดังนี้  
                ก. มีสินคาทางการเกษตรที่สามารถสร้างรายไดและอาชีพแกประชาชน  
               ข. มีแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สนใจในด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา        
สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ 

ค. สถานที่ภายในต าบลของต าบลชุมแสงมีต้นกกท่ีสามารถทอเสื่อกกได้  
  ง. มีงานประเพณีท่ีมีชื่อเสียงและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของต าบลชุมแสง 
  จ. มีทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งเสริมให้ประชาชนมคีุณภาพชีวิตที่ดีและพัฒนาให้ประชาชนเกิดรายได 
 ฉ. การพัฒนาการบริหารไปสูหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท าให้องค์การบริหารส่วน

ต าบลชุมแสง “  ตองปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงความโปร่งใส  การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและความรับผิดชอบต่อสังคม”  เพ่ือมุ่งสูประโยชนสุขของประชาชน  

  ช. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.2542  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับ
รู ข้อมูลข่าวสารของราชการท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง “ตองมีความพร้อมต่อการเปิดเผยข้อมูล 
ข่าวสารให้แกส่าธารณะ 

  ซ. รัฐบาลมีนโยบายการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นใหเ้ข้มแข็ง 
  ฎ. นโยบายการปฏิรูประบบราชการน าไปสู่ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบราชการเรื่องการ

ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์วัฒนธรรม  และค่านิยมของระบบราชการ 
    5.  อุปสรรคต่อการพัฒนา  (Treats) 
                     ก. ขาดความเชื่อมโยงระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัด และท้องถิ่น ในการใช้ทรัพยากร
อย่างบูรณาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
           ข. โครงสร้างพ้ืนฐานในด้านถนน  ไฟฟูา  น้ าประปา  โทรศัพท ์ ที่มีอยู่ยังไม่สามารถใช้งานได
อย่างคุ้มค่า  และเป็นประโยชนอย่างเพียงพอ  

  ค. ขาดการวางแผนเพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพ  และการสร้างรายไดให้แกประชาชน      
ท าให้ประชาชนอพยพเคลื่อนย้ายแรงงานออกจากพ้ืนที่  

  ง.  เยาวชนและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมยังมีคุณภาพชีวิตที่ไมได้มาตรฐาน  
จ. การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยยังไมเพียงพอ 
ฉ. ขาดการประยุกต์ใช้องค์ความรูด้านเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  ธุรกิจและสุขภาพ   

อนามัยทีจ่ะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี   
  ช. กระแสวัฒนธรรมตะวันตก  และความเป็นเมืองมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตเชิงการอนุรักษ์

วัฒนธรรมที่ดีงาม  
  ซ. ประชาชนขาดการพัฒนาด้านการผลิต  การตลาด  การแปรรูปอุตสาหกรรม  การเกษตร

และการทองเที่ยว 
  ฌ. ประชาชนขาดการมีสว่นรว่มในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ญ. ประชาชนและภาคเอกชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

/วิสัยทัศน์... 
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วิสัยทัศน์ (Vision) และ พันธกิจ (Mission) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง 
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่ง

เป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  
คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

 “ บ้านน่าอยู่  หมู่บ้านสะอาด  ต าบลพัฒนา  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”  

พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง 

 “ มุ่งม่ันสร้างสรรค์ พัฒนาคน สร้างงาน ส่งเสริมการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีโดยยึด
ผลประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ  ร่วมกันพัฒนาเพ่ือส่วนรวม ” 

เป้าประสงค์/จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาต าบลชุมแสง 
๑.  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
๒.  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
๓.  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
๔.  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
๕.  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง 
 ผลจากการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรคหรือภัยคุกคามขององค์การบริหารส่วนต าบล
ชุมแสง  ได้น าไปพิจารณาก าหนดเป็นเปูาหมาย  ยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือให้การด าเนินงานตาม
แนวทางการพัฒนาของแต่ละยุทธศาสตร์สามารถบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์หลัก  พันธกิจ  และวิสัยทัศน์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสงอย่างเป็นรูปธรรม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสงมีทั้งสิ้น  5  ยุทธศาสตร์  ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม  และเกษตรกรรม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  :   การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  :   การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 :   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ ได้ก าหนดรายละเอียดของแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ต่างๆ  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 เป้าหมาย 
             ภายในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก และได้มาตรฐาน มีไฟฟูา
ใช้ครอบคลุมทุกครัวเรือน มีระบบรางระบายน้ าที่สะดวกมีระบบประปาที่ทั่วถึงและสะอาดมีคุณภาพ ทุกครัวเรือนมี
น้ าประปาใช้อย่างทั่วถึง 

  
 

/แนวทางการ... 
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แนวทางการพัฒนา 
             การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สิ่งก่อสร้าง โครงสร้างพ้ืนฐาน รางระบายน้ า ระบบไฟฟูา จัดให้มี
การซ่อมแซม  ปรับปรุงหรือก่อสร้างระบบเส้นทางคมนาคม ระบบประปา สะพานที่ได้มาตรฐาน ขยายเขตไฟฟูาให้
ทั่วถึงครอบคลุมทุกครัวเรือน  โดยพิจารณาจากความต้องการ ความส าคัญเร่งด่วนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสดุต่อ
ส่วนรวมของชุมชน  ดังนี ้

1.1 แนวทางการพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคม การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน  
ท่อระบายน้ า 

1.2  แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สถานที่สาธารณะ 
1.3  แนวทางการพัฒนาติดตั้ง ขยายเขตระบบไฟฟูาสาธารณะ 
1.4  แนวทางการพัฒนาขุดลอก ขยาย ปรับปรุง ก่อสร้างแหล่งน้ าธรรมชาติ คลองส่งน้ าสาธารณะ 
1.5  แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบการผลิตน้ าประปาให้มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย 
1.6  แนวทางการพัฒนาสนับสนุนให้มีระบบโทรคมนาคมที่ดี และสะดวก ประชาสัมพันธ์ได้ทั่วถึง 

 วัตถุประสงค์ 
 - เพ่ือแก้ไขปัญหาการคมนาคม ให้มีการคมนาคมที่สะดวกขึ้น 
 - ให้มีภาชนะเก็บน้ าอุปโภคบริโภค  ทุกหมู่บ้าน 
 - เพ่ือให้ประชาชนได้มีน้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน 
 - เพ่ือให้มีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือนและมีไฟฟูาสาธารณะอย่างทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การอุตสาหกรรม  และการเกษตรกรรม 

เป้าหมาย 
 ทุกครัวเรือนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลไม่ตกเกณฑ์ จปฐ. กลุ่มอาชีพต่างๆ มีความเข้มแข็ง
ผลผลิตต่างๆ ของประชาชนมีตลาดรองรับ ประชาชนมีอาชีพเสริมสามารถเพ่ิมรายได้สามารถด ารงชีวิตอย่าง
พอเพียงโดยไม่เดือดร้อนและสามารถเพาะพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพได้ ให้ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยอย่างน้อย  20,000 
บาท/คน/ปี ให้ประชาชนได้มีแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ ให้ประชาชนได้มีอาชีพเสริม 
 แนวทางการพัฒนา 

ส่งเสริมสนับสนุนเงินทุนและปัจจัยการผลิตต่างๆ แก่กลุ่มอาชีพ จัดให้มีการฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาฝีมือให้
กลุ่มอาชีพต่างๆ สามารถผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ ตลอดจนหาแหล่งตลาดรองรับผลผลิตของเกษตรกรได้ จัดให้มี
อาชีพเสริมเพ่ิมรายได้จนประชาชนสามารถด ารงชีวิตอย่างพอเพียงไม่เดือดร้อนและไม่ตกเกณฑ์ จปฐ. ดังนี้ 

2.1  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและเพ่ิมทักษะของครอบครัวและกลุ่มอาชีพ 
2.2  การพัฒนาการส่งเสริมอาชีพการเกษตรของชุมชนให้มีคุณภาพ 
2.3  การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 

วัตถุประสงค์ 
 - เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

  - เพ่ือให้ราคาผลผลิตของประชาชนในต าบลมีราคาสูงข้ึน 
  - เพ่ือจัดหาแหล่งเงินทุนให้ราษฎร 

 - เพ่ือให้ประชาชนในต าบลมีงานท าและมีอาชีพรองรับ 
 

 
/ยุทธศาสตร์... 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

 เป้าหมาย 
           พัฒนาเด็ก เยาวชน ตลอดจนประชาชนในท้องถิ่นให้มีโอกาสเพ่ิมขึ้น ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ปุวย
เอดส์ และผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางสังคม และเศรษฐกิจข้ันพื้นฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน  กลุ่มเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปปลอดยาเสพติด ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและส่งเสริมให้เด็กเยาวชนมีการศึกษาและเรียนรู้เพิ่มมากข้ึน ประชาชนในต าบลได้การบริการทาง
การแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ  

          แนวทางการพัฒนา 
3.1  แนวทางการพัฒนาสงเคราะห์  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส 
3.2  แนวทางการพัฒนา การรณรงค์  ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี  อันดีงาม

และภูมิปัญญาของชาวบ้าน 
3.3  การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้  พร้อมทั้งพัฒนาคน ให้มีความรู้คู่คุณธรรม           

และการกีฬา 
3.4  การรณรงค์ปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
3.5  แนวทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัย 

 3.6  แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน และการบริการสาธารณะสุข              
อย่างมีคุณภาพ 
 วัตถุประสงค์ 

 - เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
    - ส่งเสริมการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
    - ส่งเสริมการศึกษาในด้านต่างๆ 
    - ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม 
     - เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และห่างไกลยาเสพติด 

 - เพ่ือให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

    - เพ่ือให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคติดต่อต่างๆ  
    - เพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

         เป้าหมาย 
       การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน มีภาชนะที่ 
ทิ้งขยะ และสถานที่ก าจัดขยะอย่างถูกวิธี โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษาปุาไม้อย่างเข้มแข็ง  ปลูกปุาเสริมตามท่ีสาธารณะประโยชน์ เป็นชุมชนสะอาด เรียบร้อย น่าอยู่อาศัย 
เป็นชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี                     

         แนวทางการพัฒนา 
4.1   แนวทางการพัฒนาสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 
   

/4.2 แนวทาง... 
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 4.2  แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการและรณรงค์การก าจัดขยะมูลฝอย 
           4.3  แนวทางการพัฒนาฟ้ืนฟูอนุรักษ์และจัดระบบการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความ      
ยั่งยืน 

4.4  แนวทางการพัฒนา  รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการมีส่วนร่วมรักษาไว้ซึ่งที่ดินของรัฐและไม่ให้มีการบุกรุก   
ที่ดินของรัฐ 

       วัตถุประสงค์ 
   -  เพ่ือปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  -  เพ่ือให้มีการเก็บขยะอย่างมีระบบ 
  -  เพ่ือเป็นสถานที่ก าจัดขยะอย่างเป็นระบบและถูกหลักสุขาภิบาล 
  -  เพ่ือให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกปุาและรักษาปุาชุมชน พร้อมทั้งบ ารุงรักษาแหล่งน้ า 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 

เป้าหมาย 
การออกข้อบัญญัติต าบลให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนภายใต้กฎ ระเบียบ กฎหมาย และนโยบายของ

รัฐ และบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ กฎหมายและนโยบายของ 
รัฐบาลและมีขีดความสามารถเพ่ิมขึ้นประชาชนทุกระดับมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและ 
ยกระดับไปสู่ความเป็นเลิศเพ่ิมมากขึ้น พัฒนาทัศนคติและขีดความสามารถของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต าบลสูงขึ้นและมีการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้  ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ประชาชน
ได้รับความพึงพอใจในการบริการ 

แนวทางพัฒนา 
         โดยมีการปรับปรุง พัฒนาข้อบัญญัติต าบลต่างๆ ให้ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ลดความยุ่งยาก  ล่าช้า  ซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน การให้บริการและเอ้ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน รวมทั้ง
ยกระดับการปฏิบัติงาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารงานให้สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตาม
หลักการบริหารจัดการที่ดี ดังนี้ 

  5.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการเมือง ระบอบประชาธิปไตยและการมี 
ส่วนร่วมของภาคประชาชน 

  5.2  แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี 
  5.3  แนวทางการพัฒนาการด าเนินการจัดวางระบบการท างานในส านักงานให้มีประสิทธิภาพ 

      5.4  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 

  วัตถุประสงค์ 
   - เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจถึงระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 - เพ่ือพัฒนาการด าเนินการจัดวางระบบการท างานในส านักงานให้มีประสิทธิภาพ 
 - เพ่ือพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 
 

 
 
 

 
/3.3 ความเชื่อมโยง... 


