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บทที่ 3
แผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
พ.ศ. 2558-2562
วิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น
3.1 กรอบแนวคิดในการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนา
นโยบายของรัฐบาล
สรุปนโยบายของคณะรัฐมนตรี
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
แถลงต่อรัฐสภา
วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554
นโยบายของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ใช้แถลงต่อรัฐสภาในวันที่ 23-24
สิงหาคม 2554 นี้ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย 8 นโยบาย โดยมี
นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มทําในปีแรกมีทั้งหมด 16 ข้อ ดังนี้
ยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย 8 นโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดาเนินการในปีแรก จานวน 16 ข้อ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 นโยบายเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 นโยบาย ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดาเนินการในปีแรก
1.1 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
1.1.1 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตยโดย
การเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันของประชาชนในชาติให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.1.2 เยียวยาและฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องแก่บุคคลทุกฝุาย เช่น ประชาชน เจ้าหน้าที่
รัฐ และผู้ประกอบการภาคเอกชน ซึ่งได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากความเห็นที่แตกต่าง และความ
รุนแรงที่ก่อตัวขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายของการใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
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1.1.3 สนับสนุนให้คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ และค้นหาความจริงเพื่อ
แนวทางปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ดําเนินการอย่างเป็นอิสระและได้รับความร่วม-มือจากทุกฝุาย
อย่างเต็มที่ในการตรวจสอบและค้นหาความจริงจากกรณีความรุนแรงทางการเมือง การละเมิดสิทธิ
มนุษยชน การสูญเสียชีวิต บาดเจ็บทางร่างกายและจิตใจรวมทั้งความเสียหายทางทรัพย์สิน
1.2 กาหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ
โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติ
มิชอบ โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ยึดหลักผู้เสพคือผู้ปุวยที่ต้องได้รับการบําบัดรักษาให้
กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบดําเนินการอย่างจริงจังใน
การปูองกันปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับต่างประเทศในการควบคุมและสกัดกั้นยา
เสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการ
อย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งดําเนินการปูองกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้า
ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด
1.3 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง
โดยยึดหลักความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลที่เป็นสากลเพื่อให้การใช้ทรัพยากรเพื่อ
การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประเทศโดยรวมอย่างแท้จริง
ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายเพื่อปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขยายการบังคับ
ใช้บทบัญญัติเรื่องการห้ามการกระทําที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ให้ครอบคลุมผู้ใช้อํานาจรัฐใน
ตําแหน่งสําคัญและตําแหน่งระดับสูงอย่างทั่วถึง เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ
บาลของบุคลากรภาครัฐ ตลอดจนปลูกฝังจิตสํานึกและค่านิยมของสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์
สุจริตและถูกต้องชอบธรรม
1.4 ส่งเสริมให้มีการ บริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพื้นที่
ชลประทาน
โดยเร่งให้มีการบริหารจัดการน้ําในระดับประเทศอย่างมีประสิทธิภาพให้สามารถ
ปูองกันปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้
รวมทั้งสนับสนุนภาคการเกษตรด้วยการก่อสร้างระบบ
ชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ฟื้นฟูการขุดลอกคูคลอง และแหล่งน้ําธรรมชาติที่มี
อยู่เดิม ขยายเขตการสูบน้ําด้วยไฟฟูา จัดสร้างคลองส่งน้ําขนาดเล็กเข้าสู่ไร่นา และขยายเขตการจัด
รูปที่ดิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ําและการผลิตส่งเสริมการใช้น้ําให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ
เหมาะสมกับชนิดพืช และจัดหาแหล่งน้ําในระดับไร่นาและชุมชนอย่างทั่วถึง
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1.5 เร่งนาสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่
พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
ควบคู่ไปกับการขจัดความยากจนยาเสพติด และอิทธิพลอํานาจมืด โดยน้อมนํากระแส
พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักปฏิบัติในแนวทางสันติวิธี
โดยเน้นการส่งเสริมความร่วมมือในทุกภาคส่วนกับประชาชนในพื้นที่ อํา นวยความยุติธรรมอย่าง
ทั่วถึง เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและความเสมอภาค พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมในพื้นที่ เคารพอัตลักษณ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมการกระจายอํานาจการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบที่สอดคล้องกับลักษณะพื้นที่โดยไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญทั้งนี้ จะมีการบูร
ณาการการบริหารจัดการทุกภาคส่วนให้มีเอกภาพทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
รวมทั้ง
ปรับปรุง พัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง ทันสมัยกับสภาพความเป็นจริงของ
ปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบอย่างเป็นธรรม
1.6 เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานา
ประเทศ
เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคร่วมกัน โดยเฉพาะการเร่งแก้ไข
ปัญหากระทบกระทั่งตามแนวพรมแดน ผ่านกระบวนการทางการทูตบนพื้นฐานของสนธิสัญญาและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเร่งดําเนินการตามข้อผูกพันในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558
ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงตลอดจนการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งภายในและ
ภายนอกภูมิภาค
1.7 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงิน
เฟ้อ และราคาน้ามันเชื้อเพลิง
1.7.1 ชะลอการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงบาง
ประเภทชั่วคราว
1.7.2 จัดให้มีบัตรเครดิตพลังงานสําหรับผู้ประกอบอาชีพรถรับจ้างขนส่งผู้โดยสาร
สาธารณะในวงเงินที่เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายน้ํามันเชื้อเพลิง
1.7.3 ดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและราคาพลังงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
และเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคและผู้ผลิต
1.7.4 แก้ไขปัญหาค่าครองชีพโดยการดูแลราคาสินค้าและการมีรายได้เพื่อเพิ่มกําลัง
ซื้อสุทธิของประชาชนโดยปูองกันและแก้ไขการผูกขาด
1.8 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกาลังซื้อภายในประเทศ สร้างสมดุล
และความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค
1.8.1 พักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้ต่ํากว่า
500,000 บาท อย่างน้อย 3 ปี และปรับโครงสร้างหนี้สําหรับผู้ที่มีหนี้เกิน 500,000 บาท รวมทั้ง
จัดทําแผนฟื้นฟูอาชีพและแผนการปรับโครงสร้างการผลิตอย่างครบวงจร เพื่อสร้างโอกาสในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถใช้หนี้คืน
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1.8.2 ดําเนินการให้แรงงานมีรายได้เป็นวันละไม่น้อยกว่า 300 บาท และผู้ที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีมีรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า 15,000 บาทอย่างสอดคล้องกับ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบุคลากร รวมทั้งมีมาตรการเพื่อลดภาระแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับ
ผลกระทบเพื่อให้แรงงานและบุคลากรสามารถดํารงชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรีและคุณภาพชีวิตที่ดี
1.8.3 จัดให้มีเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผู้สูงอายุ โดยผู้ที่มีอายุ 60-69
จะได้รับ 600 บาท อายุ 70–79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80–89 ปี จะได้รับ 800 บาท และอายุ
90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท
1.8.4 ให้มีมาตรการภาษีเพื่อลดภาระการลงทุนสําหรับสิ่งจําเป็นในชีวิตของประชาชน
ทั่วไป ได้แก่ บ้านหลังแรกและรถยนต์คันแรก
1.9 ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล
ให้เหลือร้อยละ 23 ในปี พ.ศ. 2555 และลดลงเหลือร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2556 เพื่อ
สร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน ขยายฐานภาษี และรองรับการเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
1.10 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน
สนับสนุนสินเชื่อรายย่อย โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย
รวมถึงเพิ่มสวัสดิการของรัฐเพื่อเป็นการดูแลสังคมในชุมชน จัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการ
และประชาชน โดย
1.10.1 เพิ่มเงินทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอีกแห่งละ1 ล้านบาท
1.10.2 จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีวงเงินเฉลี่ยจังหวัดละ 100 ล้านบาท
1.10.3 จัดตั้งกองทุนตั้งตัวได้ในวงเงินประมาณ 1,000 ล้านบาทต่สถาบันอุดมศึกษา
ที่ร่วมโครงการ สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อให้สามารถกู้ยืมเพื่อการสร้างอาชีพ
ผนวกกับกลไกของ “หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ”ในสถานศึกษาโดยมุ่งให้เกิดวิสาหกิจนวัตกรรมใหม่ที่จะ
เป็นกลไกใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
1.10.4 จัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นจํานวนเงิน 300,000 400,000 และ 500,000 บาท
ตามลําดับขนาดของหมู่บ้าน เพื่อให้หมู่บ้านบริหารจัดการกองทุนเพื่อการพัฒนาชุมชนด้วยตนเอง
1.11 ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน
โดยดูแลราคาสินค้าเกษตรให้มีเสถียรภาพที่เหมาะสม คํานึงถึงกลไกราคาตลาดโลกโดยใช้วิธี
บริหารจัดการทางการตลาดและกลไกตลาดซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งผลักดันให้เกษตรกรสามารถขาย
สินค้าเกษตรได้ในราคาสูงเพียงพอเมื่อเทียบกับต้นทุน และนําระบบรับจํานําสินค้าเกษตรมาใช้ในการ
สร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้แก่เกษตรกร เริ่มต้นจากการรับจํานําข้าวเปลือกเจ้าและข้าวเปลือก
หอมมะลิ ความชื้นไม่เกินร้อยละ 15 ที่ราคาเกวียนละ 15,000 บาท และ 20,000 บาทตามลําดับ
พร้อมทั้งจัดให้มีการเยียวยาความเสียหายของพืชผลจากภัยธรรมชาติให้แก่เกษตรกร การจัดทําระบบ
ทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรให้สมบูรณ์ และการออกบัตรเครดิตสําหรับเกษตรกร
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1.12 เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ
โดยประกาศให้ปี พ.ศ. 2554-2555 เป็นปี “มหัศจรรย์ไทยแลนด์ ” (“Miracle Thailand” Year)
และประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าร่วมเฉลิมฉลองในพระราชพิธีมหามงคลที่จะมีขึ้น
ในช่วงปี พ.ศ. 2554-2555
1.13 สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้าง
เอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น
1.13.1 สนับสนุนภารกิจของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในการผลิตงานศิลปหัตถกรรมอัน
ทรงคุณค่า เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพแก่ราษฎรผู้ยากไร้ให้สามารถพัฒนาเป็นช่างฝีมือด้านศิลปะที่มี
ความสามารถสูงและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ
1.13.2 บริหารจัดการโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพ
ด้วยการ
สนับสนุนให้ชุมชน วิสาหกิจชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับองค์ความรู้สมัยใหม่
เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการ
การเข้าถึงแหล่งทุนและการตลาดเชิงรุกทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยส่งเสริมให้มีศูนย์กระจายและแสดงสินค้าถาวรในภูมิภาคและเมือง
ท่องเที่ยวหลักที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวและการส่งออก
1.14 พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
เพิ่มประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรค
เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม รวมทั้งบูรณาการ
สิทธิของผู้ปุวยที่พึงได้รับจากระบบประกันสุขภาพต่าง ๆ บูรณาการแผนงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนส่งเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
และคุ้มค่าต่อการให้บริการมาใช้ให้แพร่หลาย รวมทั้งจัดให้มีมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ
และภาวะทุพโภชนาการที่นําไปสู่การเจ็บปุวยเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด และโรคมะเร็ง รวมทั้งการเฝูาระวังโรคอุบัติใหม่ และมาตรการปูองกัน
อุบัติเหตุจากการจราจร
1.15 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
โดยเริ่มทดลองดําเนินการในโรงเรียนนําร่องสําหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปี
การศึกษา พ.ศ. 2555ควบคู่กับการเร่งพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตรบรรจุลงในคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตรวมทั้งจัดทําระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายตามมาตรฐานการให้บริการในสถานศึกษาที่กําหนด
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
1.16 เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง
โดยมีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นอิสระยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อวางกลไกการใช้
อํานาจอธิปไตยที่ยึดหลักนิติธรรม และองค์กรที่ใช้อํานาจรัฐที่มีความรับผิดชอบต่อประชาชนและ
พร้อมรับการตรวจสอบ ทั้งนี้ ให้ประชาชนเห็นชอบผ่านการออกเสียงประชามติ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 นโยบายความมั่นคงของรัฐ
2.1 เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
ดํารงไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์ น้อมนําพระราชดําริทั้งปวงไว้
เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม พร้อมทั้งอัญเชิญไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนในชาติมีความ
ตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งจะส่งเสริมและเผยแพร่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการรู้รักสามัคคี และดําเนินชีวิต
อย่างพอเพียง
2.2 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ
ให้มีความพร้อมในการพิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตย ความมั่นคง และผลประโยชน์
แห่งชาติ สนับสนุนให้กองทัพมีโครงสร้างที่เหมาะสมและมีความทันสมัยส่งเสริมกิจการอุตสาหกรรม
ปูองกันประเทศให้สามารถบูรณาการขีดความสามารถของภาครัฐและเอกชนให้เป็นเอกภาพ นําไปสู่
การพึ่งพาตนเองได้ในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ได้เองสนับสนุนสิทธิและหน้าที่กําลังพลของกองทัพ
เพื่อให้เป็นทหารอาชีพในระบอบประชาธิปไตยและสามารถผนึกกําลังกับประชาชนให้มีส่วนร่วมใน
การรักษาความมั่นคงของประเทศรวมทั้งกําหนดเป็นบทบาทของทหารในการช่วยเหลือประชาชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีเกิดภัยพิบัติร้ายแรง ขณะเดียวกันจะปรับปรุงสวัสดิการของกําลังพลทุกระดับ
ให้มีมาตรฐานการดํารงชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
2.3 พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
ส่งเสริมให้กองทัพพัฒนาความสัมพันธ์ทางทหารกับมิตรประเทศ และมีความพร้อมใน
การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ พัฒนาความสัมพันธ์ของหน่วยงานด้านความ
มั่นคงและกองทัพกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งจะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ กับประเทศเพื่อนบ้านบนพื้นฐาน
ของการสร้างบรรยากาศความไว้เนื้อเชื่อใจทั้งภาครัฐและภาคประชาชนดําเนินการสํารวจและจัดทํา
หลักเขตแดนตามหลักฐานพื้นฐานของกฎหมายและสนธิสัญญาที่มีอยู่เพื่อมิให้เป็นเงื่อนไขของความ
ขัดแย้ง
รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อระงับยับยั้งและปราบปราม
อาชญากรรมข้ามชาติและยาเสพติดให้หมดไป
2.4 พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
โดยเน้นการบริหารวิกฤตการณ์เพื่อรับมือภัยคุกคามด้านต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากภัย
ธรรมชาติและภัยที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยมุ่งระดมสรรพกําลังจากทุกภาคส่วนให้สามารถดําเนินงาน
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อปูองกัน แก้ไข บรรเทา และฟื้นฟูความเสียหายของชาติที่เกิดจากภัย
ต่าง ๆ รวมถึงให้ความสําคัญในการเตรียมพร้อมเพื่อเผชิญกับปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่ในทุก
ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงาน ด้านสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงของมนุษย์อาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการ
ร้าย และอุบัติภัย ทั้งนี้ เพื่อให้มีความพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของประเด็นปัญหาด้านความ
มั่นคงในยุคโลกาภิวัตน์
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2.5 เร่งดาเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรม การค้ามนุษย์ ผู้หลบหนี
เข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน
โดยการปรับปรุงระบบปูองกันและบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งกฎหมายการปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินอย่างเข้มงวด ดูแลให้ความเป็นธรรมและเฝูาระวังไม่ให้เกิดปัญหาที่กระทบต่อ
ความมั่นคงและความสงบสุขภายในประเทศควบคู่ไปกับการจัดการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของ
บุคคล ภายใต้ความสมดุลระหว่างการรักษาความมั่นคงของชาติกับการดูแลสิทธิขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 นโยบายเศรษฐกิจ
3.1 นโยบายเศรษฐกิจมหภาค
3.1.1 ดําเนินการให้มีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมให้แก่คนส่วนใหญ่ของประเทศ
และให้เศรษฐกิจสามารถเจริญเติบโตในอัตราสูงอย่างมีเสถียรภาพโดยดําเนินนโยบายเศรษฐกิจที่
สนับสนุนการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม และก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน มีการ
จ้างงานเต็มที่ ระดับราคามีเสถียรภาพ ระมัดระวังความเสี่ยงจากความผันผวนของการเคลื่อนย้าย
เงินทุนระหว่างประเทศโดยการสร้างความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพของตลาดเงินและตลาดทุนใน
ประเทศ รวมถึงการสร้างความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อรองรับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น
3.1.2 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่
หลากหลายได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยให้เป็นทั้งแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการและเป็นช่อง
ทางการออมของประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ดําเนินงานขององค์กรทางการเงินชุมชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพต่าง ๆ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ
สหกรณ์ทุกระดับ พร้อมกับการพัฒนาความรู้พื้นฐานทางการเงินแก่ประชาชน
3.1.3 พัฒนาระบบสถาบันการเงินในประเทศให้รับผิดชอบต่อคนส่วนใหญ่และ
ผู้ด้อยโอกาส สามารถให้บริการที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมการเงินและความ
ต้องการที่เปลี่ยนไปตามสภาวะเศรษฐกิจและสังคมด้วยค่าบริการที่ต่ําและการบริการที่มีประสิทธิภาพ
การสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงโดยการออกมาตรการที่จํา เป็น และปรับปรุงกฎหมาย
กฎระเบียบ รวมถึงส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในระบบการเงิน ปรับปรุงระบบกํากับดูแลให้ได้
มาตรฐานสากล เพื่อปูองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจของประเทศ
โดยรวม
3.1.4 ปรับโครงสร้างภาษีอากรทั้งระบบเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ สร้างความเป็นธรรมในสังคม ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
และสร้างฐานรายได้ภาษีที่ยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ทั้งจากภาษี
และที่มิใช่ภาษี
3.1.5 ส่งเสริมและรักษาวินัยการคลัง โดยปรับปรุงองค์ประกอบและโครงสร้าง
งบประมาณให้เหมาะสม มีระบบบริหารความเสี่ยงทางการคลังที่มีประสิทธิภาพ จัดลําดับความสําคัญ
ของงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและให้เป็นพื้นฐานของการพัฒนาใน
อนาคต ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการร่วมลงทุนและดําเนินการในกิจการของรัฐ ตลอดจนส่งเสริม
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการรายได้ในท้องถิ่นเพื่อลดการ
พึ่งพาเงินอุดหนุนจากส่วนกลาง
3.1.6 ปรับปรุงโครงสร้างของรัฐวิสาหกิจ โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพการให้บริการ
การบริหารทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเร่งฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาฐานะการเงิน รวมทั้ง
ปฏิรูประบบการกํากับดูแลการลงทุนและการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่มี
สถานะเป็นบริษัทมหาชน เพื่อให้รัฐวิสาหกิจเป็นกลไกที่สามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาและการลงทุนของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อความเปลี่ยนแปลง
3.1.7 บริหารสินทรัพย์ของประเทศที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ ทั้งสินทรัพย์ของภาครัฐ ตลอดจนทุนในท้องถิ่นที่รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิต
วัฒนธรรม รวมทั้งพิจารณาการจัดตั้งกองทุนที่สามารถใช้ในการบริหารสินทรัพย์ของชาติให้เป็น
ประโยชน์ เช่น กองทุนมั่งคั่งแห่งชาติ กองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิงสํารองแห่งชาติ และกองทุนความมั่นคง
ทางอาหาร เป็นต้น
3.2 นโยบายสร้างรายได้
3.2.1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวจากทั้งภายนอกและภายในประเทศ จัดให้มีการ
พัฒนาการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งหลักประกันความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในภาวะ
ปกติและภาวะวิกฤต รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชิงวัฒนธรรม เชิงสุขภาพและสปา ที่มีคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มสูง ให้มีรายได้จากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 2 เท่าตัวในเวลา 5 ปี
3.2.2 ขยายบทบาทให้ธุรกิจการเกษตรและอาหารซึ่งเป็นแหล่งรายได้และการจ้าง
งานในประเทศมาเป็นเวลานานให้ก้าวข้ามไปสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอาหาร
คุณภาพสูง เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคที่มีฐานะและรสนิยมเฉพาะตัว การพัฒนาประเทศไทยให้เป็น
ศูนย์กลางตลาดซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตรและอาหาร เช่น ข้าว น้ําตาล มันสําปะหลัง และอื่น ๆ
จะทําให้เปูาหมายการเป็นครัวที่มีคุณภาพของโลกสัมฤทธิผลรวดเร็วยิ่งขึ้น
3.2.3 ส่งเสริมและผลักดันให้อุตสาหกรรมพลังงานปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน
สามารถสร้างรายได้จากความต้องการภายในประเทศรวมทั้งสร้างการจ้างงานให้แก่ประเทศโดยถือ
เป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ใหม่
3.2.4 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันและขยายช่องทางการตลาดของธุรกิจ
อุตสาหกรรม ธุรกิจบริการในประเทศ และธุรกิจวิสาหกิจชุมชนให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใน
การผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณค่าและคุณภาพสูงซึ่งจะต้องสร้างคนที่มีฐานความรู้ ความชํานาญ
และความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัย พัฒนา สร้างตราสินค้าใหม่
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะงานศิลปหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน อัญมณี และอื่น ๆ
3.2.5 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขยายการลงทุนไปประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีความ
พร้อมทางด้านแรงงานและวัตถุดิบเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศและภูมิภาค
3.2.6 ดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศในสาขาที่เป็นการผลิตสินค้าและบริการที่มี
พื้นฐานทางเทคโนโลยีมีมูลค่าสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่คนไทย
รวมถึงการลงทุนในการสร้างเมืองใหม่ในพื้นที่ที่เหมาะสม และโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ โดย
ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และสภาวะแวดล้อมของการลงทุนให้เอื้ออํานวยและดึงดูดนักลงทุน
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3.2.7 เสริมสร้างกระบวนการสร้างอาชีพ สร้างงานที่มีคุณภาพและมีรายได้สูง
ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นระบบ ในทุกระดับชั้นความรู้ และส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความชํานาญ
และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้และเงินร่วมลงทุนระยะยาว รวมทั้ง
จัดตั้งกองทุนต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการผลิต การแปรรูป และการค้าอย่างทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ สามารถขายได้ในราคาที่ดี
3.2.8 ส่งเสริมการขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการค้า การลงทุน และการเงิน
ภายใต้ประโยชน์ร่วมกันของกรอบความร่วมมือและข้อตกลงทางการค้าหลายฝุาย โดยจัดมาตรการ
เตรียมพร้อมและให้ธุรกิจและประชาชนไทยสามารถปรับตัวเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่และมีความพร้อม
รองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกภาคส่วน
3.3 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
3.3.1 ภาคเกษตร
1) ส่งเสริมสนับสนุนให้สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นกลไกของเกษตรกรในการสื่อสาร
กับรัฐบาลและร่วมกันพัฒนาเกษตรกรด้วยตนเองตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
2) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช โดยการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ พัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตสูง ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช สอดคล้องกับสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก และถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยไปสู่เกษตรกรเพื่อให้มีการใช้
พันธุ์ดี ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยเฉพาะการใช้ปุ๋ยตามคุณสมบัติของดินแต่ละชนิด
ทั้งนี้ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิต
3) เพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิตด้านปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เพียงพอกับความต้องการภายในประเทศและการส่งออก เพิ่มสมรรถนะการควบคุม
ปูองกัน วินิจฉัย และบําบัดโรค การติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน การพัฒนาเทคโนโลยีด้านชีวภัณฑ์สัตว์
และการตรวจสอบคุณภาพ
4) พัฒนาการประมง ทั้งในการเพาะเลี้ยงและในแหล่งน้ําธรรมชาติ โดยการฟื้นฟู
ทรัพยากรประมงและจัดระเบียบการทําประมงให้สมดุลกับศักยภาพการผลิตตามธรรมชาติ ขยาย
พื้นที่อนุรักษ์เพื่อการประมงทะเลพื้นบ้าน ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม แสวงหาลู่ทางการทําประมงในน่านน้ําต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อระเบียบขององค์การระหว่าง
ประเทศและประเทศที่นําเข้าโดยการพัฒนากองเรือประมงน้ําลึกและความร่วมมือกับต่างประเทศ
รวมทั้งพัฒนาสินค้าประมงให้มีคุณภาพและปลอดภัยตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ํา
ตลอดจนพัฒนา
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ําตามมาตรฐานสากล
5) เสริมสร้างฐานรากของครัวเรือนเกษตรกรให้เข้มแข็งโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการ
เพาะปลูก ลดต้นทุนการผลิต พัฒนาระบบการผลิตที่เป็นขั้นตอน โดยมีการวางแผนการผลิตและการ
จําหน่ายล่วงหน้าที่แม่นยํา
และประสานโครงสร้างพื้นฐานของทางราชการและเอกชนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด สร้างกระบวนการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้าน
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6) จัดทํา ระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรที่มีข้อมูลการเกษตรของครัวเรือน
ครบถ้วน สามารถเชื่อมโยงกับบัตรเครดิตสําหรับเกษตรกรและมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อ
ความสะดวกในการสนับสนุนช่วยเหลือและพัฒนาเกษตรกร สร้างหลักประกันความมั่นคงในการ
ประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกร จัดให้มีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเพื่อสนับสนุนการทํางานของภาครัฐ
ตลอดจนจัดให้มีรายการโทรทัศน์เพื่อการเกษตรเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการผลิตและการตลาดแก่
เกษตรกรทั่วไป
7) เร่งรัดพัฒนาธุรกิจการเกษตร โดยการพัฒนาสถาบันเกษตรกรในด้านธุรกิจ สร้าง
เกษตรกรรุ่นใหม่จากโครงการกองทุนตั้งตัวได้ ร่วมมือสนับสนุนสถาบันการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
ทางวิชาการเกษตรทุกสาขา และดําเนินการให้บุคลากรของสถาบันการศึกษาได้ทําหน้าที่สนับสนุน
การส่งเสริมการเกษตร พัฒนารูปแบบการจัดการผลิต การบรรจุผลิตภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
การตรวจสอบย้อนกลับแหล่งผลิตเร่งรัดการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม เช่น ยางพาราและพืชพลังงาน
เช่น ปาล์มน้ํามัน อ้อยมันสําปะหลัง เพื่อรองรับวิกฤตพลังงานโลก ส่งเสริมการผลิตสินค้าใหม่ที่ให้
ผลตอบแทนสูงโดยมีเปูาหมายเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตรต่อผลผลิตมวลรวมของประเทศอย่างต่อเนื่อง
8) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าเพิ่มเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก โดย
การส่งเสริมการผลิตสินค้าใหม่ที่มีกําไรสูง มีการแปรรูปอย่างครบวงจรเพื่อแสวงหามูลค่าเพิ่มสูงสุด
พัฒนาระบบตลาดทุกขั้นตอน ยกระดับผลผลิตให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ
สร้างกลุ่มธุรกิจรายสินค้าระดับภูมิภาคเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และสร้างโอกาสชี้นําในเรื่อง
ราคาโดยเฉพาะตลาดข้าวเร่งรัดการเจรจาข้อตกลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
ในตลาดโลกส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นครัวโลกทั้งในแง่สินค้าเกษตร อาหารไทย และสนับสนุนการ
ลงทุนภาคเกษตรในต่างประเทศ
9) ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ ดําเนินการฟื้นฟู
สภาพแวดล้อม สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อเผชิญกับวิกฤต
อาหารโลก สร้างความสมดุลระหว่างพืชอาหารและพืชพลังงาน ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และเกษตร
ทางเลือก ปรับโครงสร้างและจัดหาที่ทํากินให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้และดําเนินการฟื้นฟูคุณภาพดินให้
คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดจนการคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
3.3.2 ภาคอุตสาหกรรม
1) ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในประเทศด้วยการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนของผู้ประกอบการ และ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งส่งเสริมให้เอกชนลงทุนวิจัย
และพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ทั้งในกระบวนการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์
ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตลอดจนส่งเสริมให้มีการ
สร้างตราสินค้าไทย
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2) ยกระดับภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ใช้ปัญญา ใช้เทคโนโลยี
และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทดแทนอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็นหลัก โดยส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
จากวัฒนธรรมของชาติเพื่อนํารายได้เข้าประเทศ เช่น อุตสาหกรรมถ่ายทําภาพยนตร์ อุตสาหกรรม
อาหารไทย อุตสาหกรรมการกีฬาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมการออกแบบ เป็นต้น
3) พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปบนฐานความรู้
ความคิด
สร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพ มีความ
ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และมีโอกาสในการขยายตลาดเช่น สินค้าเกษตรอินทรีย์ อาหารฮาลาล
เป็นต้น เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร
4) สร้างความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยสนับสนุนช่อง
ทางการเข้าถึงแหล่งสินเชื่อผ่านสถาบันการเงินต่าง
ๆส่งเสริมสถาบันเฉพาะทางให้เป็นศูนย์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และทดสอบผลิตภัณฑ์
ส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมและการเชื่อมโยง
อุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ํา และปรับปรุงหลักเกณฑ์ส่งเสริมการลงทุนสําหรับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เอื้ออํานวยต่อการลงทุนมากยิ่งขึ้น
5) กําหนดมาตรฐานและคุณภาพขั้นพื้นฐานของสินค้าอุตสาหกรรมเมื่อมีการเปิดเสรี
การค้ามากขึ้น เพื่อปูองกันสินค้านําเข้าที่ไม่ได้คุณภาพซึ่งอาจก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินและก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งให้มีการบังคับใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สําหรับสินค้าที่ผลิตภายในประเทศอย่างจริงจัง และส่งเสริมให้เกิดการยอมรับมาตรฐานและคุณภาพ
สินค้าร่วมกันในกลุ่มอาเซียน
6) พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมแห่งใหม่ โดยพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมใหม่ในทุกภูมิภาค
ที่เหมาะสมเพื่อรองรับการลงทุนด้านอุตสาหกรรมที่ไม่ก่อมลพิษ
และพัฒนาเส้นทางการขนส่ง
เชื่อมโยงระหว่างพื้นที่อุตสาหกรรมดังกล่าวกับท่าเรือน้ําลึกแหลมฉบังและท่าเรือมาบตาพุด รวมทั้ง
การพัฒนาสะพานเศรษฐกิจระหว่างฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยสํา หรับรองรับอุตสาหกรรมที่ไม่ก่อ
มลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน
7) เร่งพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และอยู่ร่วมกับชุมชนได้ โดยปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตลดการใช้ทรัพยากรและลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ด้วยหลักการการลดการใช้การใช้ซ้ําและการนํากลับมาใช้ใหม่ เพิ่มปริมาณการใช้
พลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสร้างรายได้จากการขายคาร์บอน
เครดิต และลดภาวะโลกร้อนรวมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหาและ
ตรวจสอบสภาวะแวดล้อมและพัฒนาเมืองหรือพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่สอดคล้องกับแนวทาง
ดังกล่าวเพื่อนําไปสู่สังคมคาร์บอนต่ํา
8) ส่งเสริมและจัดให้มีมาตรการทางภาษีและมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน และการใช้พลังงานจากภาค
เกษตร อุตสาหกรรมรถยนต์ประหยัดพลังงานอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ใช้พลังงานทดแทนและสะอาด
ได้แก่ เอทานอลไบโอดีเซล และก๊าซธรรมชาติ (NGV)

38

9) สนับสนุนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกสาขาการผลิตเข้าประกอบกิจการใน
นิคมอุตสาหกรรมซึ่งมีความพร้อมทั้งระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ความเพียงพอของแหล่งพลังงาน
การจัดการของเสีย การจัดการมลพิษเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมถึงการจัดและวางระบบการผลิตที่จะเอื้อ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในระยะยาว
10) เร่งรัดสํารวจและแสวงหาแหล่งแร่สําคัญเพื่อนํามาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
และพัฒนาอุตสาหกรรมต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มโดยให้ความสําคัญกับการกํากับดูแลผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน
3.3.3 ภาคการท่องเที่ยว การบริการ และการกีฬา
1) การพัฒนาการท่องเที่ยว
1.1) ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวและเร่งรัดการ
ปรับปรุงมาตรฐานในเรื่องสิ่งอํานวยความสะดวกความปลอดภัย และสุขอนามัย โดยคํานึงถึงการ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวของผู้พิการและผู้สูงอายุ
1.2) พัฒนา บูรณะ และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่แล้ว ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในเชิงกลุ่มพื้นที่ที่มีศักยภาพสามารถ
เชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชนตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นกรอบ
แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ของประเทศรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงทุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
1.3) ยกระดับและรักษามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้การประกอบการ
และดําเนินธุรกิจเป็นไปตามมาตรฐานสากลรวมทั้งพัฒนามาตรฐานบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว ตลอดจนปรับปรุงการบริการภาครัฐเพื่อให้สามารถดึงดูดและรองรับตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่ม
คุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4) ส่งเสริม สนับสนุนตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพทั้งจากต่างประเทศและใน
ประเทศ โดยใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุกในกลุ่มต่าง ๆทั้งระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศ
เพื่อให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกศูนย์กลางการประชุมและแสดงสินค้าระหว่าง
ประเทศ และศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจลงตรา การยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราให้แก่นักท่องเที่ยวที่อยู่ในกรอบการค้าเสรี หรือมีความสัมพันธ์ด้าน
การค้าการลงทุนร่วมกับประเทศไทย และการยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่นักท่องเที่ยวจากประเทศ
กลุ่มเปูาหมาย
1.5) ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม
ทางการท่องเที่ยว พัฒนาคุณภาพการบริการท่องเที่ยว สนับสนุนการถ่ายทําภาพยนตร์ต่างชาติใน
ประเทศไทย และส่งเสริมการเสนอตัวให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมนานาชาติขนาดใหญ่
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1.6) ผลักดันความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมี
คุณภาพ รวมทั้งพัฒนามาตรฐานบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้เพียงพอกับความต้องการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และเพิ่มประสิทธิภาพของการบังคับ
ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่ออํานวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัย และปูองกันการเอาเปรียบ
นักท่องเที่ยว พร้อมทั้งปูองกันแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน
1.7) พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย กลยุทธ์ด้านการตลาด และการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวของไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก
2) การพัฒนาภาคบริการ
2.1) เร่งรัดพัฒนาผู้ประกอบการด้านบริการให้มีองค์ความรู้ เสริมสร้างนวัตกรรมและ
ทักษะทั้งด้านภาษา มาตรฐานการบริการ และการจัดการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของความตกลงระหว่างประเทศด้านการค้าบริการ การเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุน
มาตรฐานธุรกิจและการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการขยายตัวของธุรกิจ
และส่งเสริมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคบริการไทย
2.2) พัฒนาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพเพื่อขยายฐานการผลิตและการตลาดสู่ระดับ
ภูมิภาค โดยเพิ่มความหลากหลาย มูลค่า ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการ ทั้งนี้ เพื่อให้
เป็นแหล่งสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศและรายได้ท้องถิ่น เช่น การท่องเที่ยว ธุรกิจบริการสุขภาพ
ธุรกิจการประชุมและแสดงสินค้าการศึกษานานาชาติ การก่อสร้าง ธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจออกแบบ
แฟชั่น ธุรกิจอัญมณีการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกีฬาและนันทนาการ รวมทั้งสินค้าบริการที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานของ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
3) การพัฒนากีฬา
3.1) ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกีฬาของภูมิภาคและของโลก จัดให้มีการ
แข่งขันกีฬาและกีฬาคนพิการระดับโลกที่สําคัญ ๆตลอดจนการประชุมเกี่ยวกับกีฬาระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก เพื่อเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวโดยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกฝุายเป็น
“ทีมไทยแลนด์”
3.2) จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาให้เพียงพอ โดยเฉพาะสิ่งอํานวย
ความสะดวก เช่น สนามกีฬา วัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัย และจัดให้มีผู้ฝึกสอนและอาสาสมัครการกีฬา
ประจําศูนย์และสนามกีฬา รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนและการบริจาคเพื่อ
พัฒนาการกีฬาด้วยมาตรการจูงใจที่เหมาะสม เช่น มาตรการภาษี มาตรการส่งเสริมการลงทุน และ
มาตรการการเงิน ภายใต้ความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล
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3.3) จัดให้มีทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนแก่เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถและ
มีแนวโน้มว่าจะเป็นผู้มีความสามารถสูงด้านกีฬาในระดับนานาชาติ ให้สามารถพัฒนาเป็นนักกีฬาทีม
ชาติที่สร้างชื่อเสียงและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของประเทศ รวมทั้งปรับบทบาทของกองทุน
พัฒนากีฬาแห่งชาติให้สนับสนุนภารกิจในการพัฒนานักกีฬาตั้งแต่ระดับเด็กและเยาวชน
3.4) พัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ด้วยการนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามา
ประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง เพื่อพัฒนากีฬาที่มีศักยภาพไปสู่กีฬาอาชีพ พร้อมไปกับการพัฒนาผู้ฝึกสอน
และผู้ตัดสินให้ได้มาตรฐานสากลปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการองค์กรกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้ผู้พิการเข้าถึงการกีฬาและการแข่งขันกีฬา
ในทุกระดับเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นนักกีฬาที่มีความสามารถในนามทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาและ
มหกรรมกีฬาต่าง ๆ
3.3.4 การตลาด การค้า และการลงทุน
1) ส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมเพื่อปูองกันการผูกขาดตัดตอน
ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งภาครัฐและเอกชน แก้ไข
ปรับปรุงกฎหมาย มาตรการต่าง ๆเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้บริโภค รวมทั้งสร้างความมั่นใจ
ให้แก่ผู้ประกอบการในด้านการคุ้มครองและปูองกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ไทยในต่างประเทศ
2) สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยปรับปรุงพัฒนา
กฎหมายและกฎระเบียบที่ส่งเสริมการค้าการลงทุนที่ครอบคลุมการลงทุนด้านเกษตร อุตสาหกรรม
และบริการ และปรับปรุงมาตรการบริหารการนําเข้าเพื่อปูองกันการค้าที่ไม่เป็นธรรม การทุ่มตลาด
และสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานทางด้านคุณภาพและความปลอดภัย การปรับเปลี่ยนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจให้มีคุณภาพที่สามารถขยายตัวได้อย่างยั่งยืน กระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้อย่าง
ทั่วถึงและมีภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันและอนาคต
3) สนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศในสาขาที่ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพทั้งใน
การลงทุนตั้งโรงงานผลิตสินค้า การทําสัญญาสินค้าเกษตรตามข้อตกลง การเปิดสาขา การหาตัวแทน
และหุ้นส่วนในต่างประเทศเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจไทยในต่างประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนการเปิด
ร้านอาหารไทยของคนไทยตามนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก และนโยบายไทยเป็นครัวอาหารโลก
4) ปรับปรุงมาตรการการส่งเสริมการลงทุนให้ครอบคลุมการให้สิทธิประโยชน์แก่
ธุรกิจในภาคเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวการกีฬา และบริการ โดยเน้นกิจการที่ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม
5) ส่งเสริมการขยายตลาดเชิงรุกเพื่อรักษาตลาดเดิมและสร้างตลาดใหม่เพื่อลดการ
พึ่งพาการส่งออกไปตลาดหลัก โดยส่งเสริมการส่งออกสินค้าและบริการในตลาดใหม่ ได้แก่ จีน
อินเดีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรปตะวันออกพร้อมทั้งรักษาส่วนแบ่งในตลาดหลักไม่ให้ลดลง
ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในเชิงของทักษะเทคโนโลยี และวิทยาการที่จําเป็นในการแข่งขันระดับ
โลกเพื่อการขยายตัวอย่างยั่งยืนของประเทศในอนาคต และเป็นการส่งเสริมให้สินค้าและบริการของ
ไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างแพร่หลายจากผู้บริโภคในประเทศต่าง ๆ
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6) พัฒนาสินค้าและบริการที่สร้างโอกาสใหม่ในการหารายได้ การผลิตสินค้าและ
บริการอันเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในตลาดโลกซึ่งพัฒนาจากแนวคิดระบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ที่
ใช้นวัตกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยคํานึงถึงการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะขยายโอกาสในการ
ส่งออก ลดต้นทุนจากการพัฒนาระบบการกระจายสินค้าจากแหล่งผลิตท้องถิ่นไปสู่ตลาดในทุกระดับ
โดยให้ความสําคัญในการเชื่อมโยงให้ประเทศไทยเป็นประตูสู่ตลาดโลกของภูมิภาค รวมทั้งพัฒนาและ
ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าสินค้าและบริการระหว่างประเทศและศูนย์กลางการผลิต
และส่งออกอาหารฮาลาลในโลก
7) ขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุน และการตลาดภายใต้กรอบ
ความร่วมมือและข้อตกลงการค้าเสรีในระบบพหุภาคีและทวิภาคี โดยเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากความ
ตกลงที่มีผลบังคับใช้แล้ว พร้อมทั้งวางแนวทางปูองกันผลเสียที่จะเกิดขึ้น กําหนดมาตรการในการให้
ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจเพื่อเตรียมพร้อมในการพัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ และมาตรฐาน
ต่าง ๆ
8) เร่งรัดจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพื้นที่ที่มีศักยภาพ
โดยให้
ความสําคัญต่อจังหวัดชายแดน เพื่อส่งเสริมการค้า การตลาดการลงทุน การจ้างงาน และการใช้
วัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งของ
ภูมิภาคอาเซียน
3.4 นโยบายโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน การบริหาร
จัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการ
3.4.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านดารขนส่ง ระบบประปา และระบบไฟฟูา
ให้กระจายไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงเพียงพอ รวมทั้งส่งเสริมการประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการ
ขนส่ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งสร้างโอกาสการ
กระจายรายได้ กระจายเศรษฐกิจ และกระจายการลงทุนสู่ชนบท รวมทั้งกํากับดูแลอัตราค่าบริการที่
สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์และการคุ้มครองผู้บริโภค
3.4.2 ขยายการให้บริการน้ําสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมประชาชนใน
ทุกพื้นที่และสร้างการเข้าถึงบริการน้ําสะอาดอย่างเท่าเทียมกันทั่วประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
3.4.3 พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อ
เชื่อมโยงกับฐานการผลิตและฐานการส่งออกของประเทศ รวมทั้งเร่งปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ
ระบบรางของประเทศให้มีประสิทธิภาพในระยะยาว
3.4.4 พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางราง โดยเชื่อมโยงโครงข่ายและการบริหาร
จัดการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าและบริการที่สะดวกและปลอดภัยทั้งในพื้นที่ชนบท พื้นที่เมือง และ
ระหว่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการขยายฐานการผลิตตามแนวเส้นทางรถไฟ
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1) พัฒนาระบบรถไฟทางคู่เชื่อมชานเมืองและหัวเมืองหลักในเส้นทางที่มีความสําคัญ
2) ศึกษาและพัฒนารถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ–เชียงใหม่ กรุงเทพฯ–
นครราชสีมา กรุงเทพฯ–หัวหิน และเส้นทางอื่นเพื่อเตรียมการเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
3) ศึกษาและพัฒนาขยายทางรถไฟสายแอร์พอร์ตลิงค์ต่อจากท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิไปยังชลบุรีและพัทยา
3.4.5 เร่งรัดโครงการรถไฟฟูา 10 สายทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้
สามารถเริ่มก่อสร้างได้ครบใน 4 ปี โดยเก็บค่าบริการ 20 บาทตลอดสายทั้งระบบ รวมทั้งเร่งพัฒนา
ระบบตั๋วร่วมบัตรเดียว และพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อยให้มีโอกาสได้ที่อยู่อาศัยในราคาและค่า
เช่าถูกตามบริเวณใกล้สถานีรถไฟฟูา
3.4.6 พัฒนาการขนส่งทางน้ําและกิจการพาณิชยนาวี ขนส่งเดินเรือชายฝั่งทะเล ทั้ง
ทางด้านทะเลอันดามันและฝั่งด้านทะเลอ่าวไทย โดยพัฒนาท่าเรือน้ําลึกและสะพานเศรษฐกิจเชื่อม
สองฝั่งทะเลภาคใต้
3.4.7 พัฒนาท่าอากาศยานสากล ท่าอากาศยานภูมิภาค และอุตสาหกรรมการบินของ
ไทยรวมทั้งเพิ่มความสามารถท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้รองรับผู้โดยสารจากปีละ 45 ล้านคน เป็นปี
ละ 65 ล้านคนขึ้นไป เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบิน การท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้า
ทางอากาศชั้นนําของเอเชียและโลก
3.5 นโยบายพลังงาน
3.5.1 ส่งเสริมและผลักดันให้อุตสาหกรรมพลังงานสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศซึ่ง
ถือเป็นอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์ เพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและพัฒนาให้เป็น
ศูนย์กลางธุรกิจพลังงานของภูมิภาคโดยใช้ความได้เปรียบเชิงภูมิยุทธศาสตร์
3.5.2 สร้างเสริมความมั่นคงทางพลังงาน โดยแสวงหาและพัฒนาแหล่งพลังงานและ
ระบบไฟฟูาจากทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งให้มีการกระจายแหล่งและประเภทพลังงานให้มีความ
หลากหลาย เหมาะสม และยั่งยืน
3.5.3 กํากับราคาพลังงานให้มีราคาเหมาะสม เป็นธรรม และมุ่งสู่การสะท้อนต้นทุนที่
แท้จริงโดยปรับบทบาทกองทุนน้ํามันให้เป็นกองทุนสําหรับรักษาเสถียรภาพราคา ส่วนการชดเชย
ราคานั้นจะดําเนินการอุดหนุนเฉพาะกลุ่ม ส่งเสริมให้มีการใช้ก๊าซธรรมชาติมากขึ้นในภาคขนส่ง และ
ส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซลในภาคครัวเรือน
3.5.4 ส่งเสริมการผลิต การใช้ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก โดยตั้งเปูาหมายให้สามารถทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลได้อย่างน้อยร้อยละ 25
ภายใน 10 ปี ทั้งนี้ ให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร
3.5.5 ส่งเสริมและผลักดันการอนุรักษ์พลังงานอย่างเต็มรูปแบบโดยลดระดับการใช้
พลังงานต่อผลผลิตลงร้อยละ 25 ภายใน 20 ปี และมีการพัฒนาอย่างครบวงจร ส่งเสริมการใช้
อุปกรณ์และอาคารสถานที่ที่มีประสิทธิภาพสูง ส่งเสริมกลไกการพัฒนาพลังงานที่สะอาดเพื่อลดก๊าซ
เรือนกระจกและแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างจิตสํานึกของผู้บริโภคในการใช้พลังงานอย่างประหยัด
และมีประสิทธิภาพให้เป็นระบบจริงจังและต่อเนื่องทั้งภาคการผลิต ภาคการขนส่ง และภาคครัวเรือน
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3.6 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.6.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเร่งรัดพัฒนาโครงข่าย
สื่อสารความเร็วสูงให้ครอบคลุม ทั่วถึง เพียงพอ มีคุณภาพด้วยราคาที่เหมาะสม และการแข่งขันที่เป็น
ธรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมแห่งความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์ ช่วยลดความเหลื่อมล้ําระหว่างสังคมเมืองและชนบท สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลและ
ข่าวสาร ยกระดับคุณภาพการศึกษาเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส่งเสริมการลด
การใช้พลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
3.6.2 ส่งเสริมการเข้าถึงการใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะที่มีการใช้งาน
ตามความเหมาะสมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ผลักดันให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ใช้กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะจัดให้มีบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามมาตรฐานการ
ให้บริการในพื้นที่สาธารณะ สถานที่ราชการ และสถานศึกษาที่กําหนดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือ
กําหนดเป็นเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการจัดให้บริการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง
3.6.3 ส่งเสริมการใช้คลื่นความถี่อันเป็นทรัพยากรของชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดย
คํานึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ อีกทั้งดํารงรักษาไว้ซึ่งสิทธิอันพึงได้ของประเทศ
ในการใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารโทรคมนาคมเหนือพื้นผิวโลก
3.6.4 ส่งเสริมการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน
รวมทั้งการพัฒนาการปรับเปลี่ยนระบบการใช้เทคโนโลยีจากระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอล ทั้งนี้
ต้องคํานึงถึงการก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อประชาชนและประเทศชาติ โดยผลักดันให้
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติดําเนินการ
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
3.6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟแวร์ และอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องและจัดให้มีกลไกสนับสนุนแหล่งทุนสําหรับผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดกลาง
และขนาดย่อม รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของ
อุตสาหกรรมเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ภูมิภาค
ยุทธศาสตร์ที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
4.1 นโยบายการศึกษา
4.1.1 เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทยอัน
ประกอบด้วยการยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล จัดให้มีโครงการตําราแห่งชาติที่บรรจุ
ความรู้ที่ก้าวหน้าและได้มาตรฐานทั้งความรู้ที่เป็นสากลและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการอ่าน พร้อม
ทั้งส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น จัดให้มีระบบการจัดการความรู้ ปฏิรูป
หลักสูตรการศึกษาทุกระดับให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทียมกับมาตรฐานสากลบน
ความเป็นท้องถิ่นและความเป็นไทยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาทุกระดับชั้นโดยวัดผลจากการผ่าน
การทดสอบมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ ขจัดความไม่รู้หนังสือให้สิ้นไปจากสังคมไทย จัดให้มี
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ครูดีเพียงพอในทุกห้องเรียน ให้มีโรงเรียนและสถาบันอาชีวศึกษาคุณภาพสูงในทุกพื้นที่ พัฒนา
มหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับโลก พัฒนาระบบการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมมุ่งการสร้างจริยธรรม
ในระดับปัจเจก รวมทั้งสร้างความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ความเสมอภาค และดําเนินการให้
การศึกษาเป็นพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยที่แท้จริงปรับปรุงโครงสร้างระบบบริหารการศึกษาโดย
การกระจายอํานาจสู่พื้นที่ให้เสร็จสมบูรณ์โดยเริ่มจากพื้นที่ที่มีความพร้อม
4.1.2 สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดย
คํานึงถึงการสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้บกพร่องทางกายและการเรียนรู้ รวมทั้งชนกลุ่มน้อย โดยส่งเสริมการให้ความรู้
ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาถึงแรกเกิดให้ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพทั้งแม่และเด็ก สนับสนุนการ
จัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
จัดให้มีการเทียบโอนวุฒิการศึกษาสําหรับกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น กลุ่มแม่บ้าน จัดให้มี
ระบบสะสมผลการศึกษาและการเทียบโอนเพื่อขยายโอกาสให้กว้างขวางและลดปัญหาคนออกจาก
ระบบการศึกษานอกจากนี้ จะดําเนินการลดข้อจํากัดของการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและ
อาชีวศึกษาชั้นสูง โดยจัดให้มี “โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต ” โดยให้ผู้กู้
เริ่มใช้คืนต่อเมื่อมีรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงตัวได้พักชําระหนี้แก่ผู้เป็นหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
โดยปรับเปลี่ยนการชําระหนี้เป็นระบบที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต ปรับปรุงระบบการคัดเลือกเข้า
ศึกษาต่อทุกระดับให้เอื้อต่อการกระจายโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะจัดให้มีระบบคัดเลือกกลางเพื่อ
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ดําเนิน “โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน” เพื่อ
เปิดโอกาสให้เด็กไทยได้ไปเรียนต่อต่างประเทศ จัดการศึกษาชุมชนเพื่อมุ่งให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
และการศึกษาตลอดชีวิต
4.1.3 ปฏิรูปครู ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริงโดยปฏิรูประบบการ
ผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดีและมีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู
ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้าของครูโดยใช้การประเมินเชิง
ประจักษ์ที่อิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบการศึกษา
และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง แก้ปัญหาหนี้สินครูโดยการพักชําระหนี้และการปรับ
โครงสร้างหนี้ตามนโยบายแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาล พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
กระจายครูขจัดปัญหาการขาดแคลนครูในสาระวิชาหลัก เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษา
4.1.4 จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้ง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยกระบวนการสร้างประสบการณ์ระหว่างเรียนอย่างเหมาะสม และ
สนับสนุนการสร้างรายได้ระหว่างเรียน และสนับสนุนให้ผู้สําเร็จการศึกษามีงานทําได้ทันทีโดยความ
ร่วมมือระหว่างแหล่งงานกับสถานศึกษา ส่งเสริมให้มีศูนย์อบรมอาชีวศึกษาเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนสามารถเรียนรู้หาประสบการณ์ก่อนไปประกอบอาชีพโดยให้สถาบันอาชีวศึกษา
ดําเนินการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอาชีพรวมทั้งจัดให้มีศูนย์ซ่อมสร้างประจําชุมชนเพื่อฝึกฝน
ช่างฝีมือและการสร้างทักษะในการให้บริการแก่ประชาชนทั้งนี้ จะดําเนินการร่วมกับภาคเอกชนอย่าง
จริงจังเพื่อส่งเสริมการศึกษาในสายอาชีวศึกษาให้เป็นที่ยอมรับและสามารถมีรายได้สูงตาม
ความสามารถ
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4.1.5 เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับ
นานาชาติโดยใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา จัดให้
มีระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติเพื่อเป็นกลไกในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนรู้ให้
เป็นแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา พัฒนาระบบ “ไซเบอร์โฮม ”ที่สามารถส่งความรู้มายังผู้เรียนโดยระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง ส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา ขยาย
ระบบโทรทัศน์เพื่อการศึกษาให้กว้างขวาง
ปรับปรุงห้องเรียนนําร่องให้ได้มาตรฐานห้องเรียน
อิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งเร่งดําเนินการให้ “กองทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ” สามารถ
ดําเนินการตามภารกิจได้
4.1.6 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ พัฒนามหาวิทยาลัย
ให้มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก ระดมสรรพกําลังเพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายการวิจัย
แห่งชาติเพื่อสร้างทุนทางปัญญาและนวัตกรรม ผลักดันให้ประเทศสามารถพึ่งตนเองได้ทางเทคโนโลยี
เพื่อนําไปสู่การสร้างรากฐานใหม่ของเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อการวิจัย
สําหรับสาขาวิชาที่จําเป็นพัฒนาโครงสร้างการบริหารงานวิจัยของชาติโดยเน้นความสัมพันธ์อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพระหว่างองค์กรบริหารงานวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษา
4.1.7 เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคม
อาเซียนโดยร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการวางแผนการผลิตและพัฒนากําลังคนให้
มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ สอดคล้องตามความต้องการของภาคการผลิตและบริการ เร่งรัดการ
จัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพรับรองสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ และการจัดทํา
มาตรฐานฝีมือแรงงานให้ครบทุกอุตสาหกรรม
4.2 นโยบายแรงงาน
4.2.1 ส่งเสริมให้ผู้ต้องการมีงานทําในระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตําแหน่ง
งานว่างของสถานประกอบการได้ โดยสะดวก ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้สถานประกอบการสามารถ
รับทราบข้อมูลของผู้ต้องการมีงานทําได้ทุกระดับความต้องการและส่งเสริมให้แรงงานที่อยู่นอกระบบ
สามารถเลือกและมีงานทําได้ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมกับสถานะ
4.2.2 ให้การคุ้มครองแรงงานตามกฎหมาย โดยให้ความสําคัญด้านความปลอดภัย
ในการทํางานและสวัสดิการแรงงาน และดูแลหลักประกันความมั่นคงในการทํางานแก่ผู้ใช้แรงงาน
4.2.3 ส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์ให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องสามารถแก้ไขปัญหา
แรงงานสัมพันธ์ได้อย่างมีปะสิทธิภาพ เป็นธรรม และอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย
4.2.4 เพิ่มสิทธิประโยชน์ประกันสังคมให้มากขึ้น เพื่อผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการ
รักษาพยาบาลได้อย่างทั่วถึง และปรับปรุงแนวทางการขยายความคุ้มครองและส่งเสริมให้เกิดความ
เข้าใจและเห็นประโยชน์ในการประกันตนของแรงงานนอกระบบ
4.2.5 เร่งยกระดับแรงงานไร้ฝีมือให้เป็นแรงงานกึ่งฝีมือ และแรงงานกึ่งฝีมือให้เป็น
แรงงานมีฝีมือ โดยภาครัฐจะทํา งานร่วมกับภาคเอกชนเพื่อนําไปสู่เปูาหมายให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่ใช้แรงงานมีฝีมือทั้งระบบ
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4.2.6 เตรียมการรองรับการเปิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้ประชาคม
อาเซียนในปี 2558 โดยเน้นระบบบริหารจัดการเพื่อจัดระเบียบแรงงานข้ามชาติ จัดระบบอํานวย
ความสะดวก และมาตรการการกํากับดูแล ติดตามการเข้าออกของแรงงานทุกประเภทเพื่อดึงดูด
แรงงานที่มีฝีมือเข้าประเทศควบคู่กับการปูองกันผลกระทบจากการเข้าประเทศของแรงงานไร้ฝีมือ
4.2.7 กําหนดมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมการเข้ามาทํางานของแรงงาน
ต่างด้าว โดยคํานึงถึงความต้องการแรงงานของภาคเอกชนและการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคงภายในประเทศ
4.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
4.3.1 ลงทุนด้านบริการสุขภาพ โดยการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพทั้ง
ระบบอย่างมีบูรณาการเชื่อมโยงในทุกระดับจัดให้มีระบบสารสนเทศทางสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ
และเร่งผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้เพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นตามข้อเท็จจริง
ในปัจจุบัน เพิ่มขีดความสามารถของโรงพยาบาลระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะโรงพยาบาลศูนย์ความเป็น
เลิศที่กระจายอยู่ในส่วนภูมิภาค และมีระบบการส่งต่อผู้ปุวยไปสู่โรงพยาบาลต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งสนับสนุนให้โรงพยาบาลในระดับต่าง ๆ มีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ทันสมัย รวมทั้งพัฒนาสถานบริการปฐมภูมิในเขตเมืองและ
ชนบทที่สมบูรณ์แบบทั่วประเทศ
4.3.2 ผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุขให้เพียงพอโดยกําหนดแผนงานแก้ไข
ปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ให้สอดคล้องกับจํานวนประชากรในพื้นที่ และสนับสนุนให้มี
การเร่งผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้กลับไปปฏิบัติงานในภูมิลําเนาเดิมในชนบท
พร้อมกับการสร้างขวัญกําลังใจในเรื่องของความก้าวหน้าในอาชีพ และการมีค่าตอบแทนที่เหมาะสม
และเป็นธรรม
4.3.3 จัดให้มีมาตรการสร้างสุขภาพโดยมีเปูาหมาย เพื่อลดอัตราปุวย ตาย และ
ผลกระทบจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด
และโรคมะเร็ง อย่างมีบูรณาการและครบวงจร ตั้งแต่การมีนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการลดปัจจัย
เสี่ยงทางสุขภาพ จัดให้มีการสื่อสารสาธารณะของรัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ให้ความรู้
ปูองกันโรคเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพตนเองของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน การให้บริการเชิงรุก ตลอดจนคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
4.3.4 พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขทุกคนให้เป็นนักจัดการ
สุขภาพชุมชน ขยายความครอบคลุมไปถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาสสนับสนุนอุปกรณ์พื้นฐานที่จําเป็นเพื่อให้
สามารถเป็นกําลังสําคัญในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน พัฒนาแกนนําสุขภาพครอบครัวและการ
สาธารณสุขมูลฐาน ที่ชุมชน ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและจัดการปัญหาสุขภาพของ
ตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
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4.3.5 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตั้งแต่ในช่วงตั้งครรภ์ วัยเด็ก วัยเจริญ
พันธุ์ วัยบรรลุนิติภาวะ วัยชราและผู้พิการ สนับสนุนโครงการส่งเสริมเชาว์ปัญญาของเด็ก และให้
ความช่วยเหลือ แนะนํา ฝึกอบรม ผู้ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สนับสนุนโครงการพัฒนา
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสตรีเพื่อดูแลสุขภาพของสตรีและเด็กอย่างบูรณาการทั่วประเทศ รวมทั้งเผยแพร่
ให้ความรู้และดูแลปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ และลดความรุนแรง
ต่อเด็กและสตรี สนับสนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อดูแล
ผู้สูงอายุและผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยให้ได้เข้าถึงการบริการอย่างมีศักดิ์ศรี มีคุณภาพ และเป็น
ธรรม รวมทั้งให้มีระบบการฟื้นฟูสุขภาพในชุมชน จัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้าน
สุขภาพผ่านสื่อแขนงต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
4.3.6 ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกกําลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสร้าง
เสริมสุขภาพและพลานามัยที่ดี สร้างนิสัยความมีน้ําใจเป็นนักกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
เพื่อหลีกเลี่ยงการหมกมุ่นมั่วสุมกับอบายมุขและยาเสพติด
4.3.7 ขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นเลิศในผลิตภัณฑ์และการบริการด้านสุขภาพ
และการรักษาพยาบาลในภูมิภาคเอเชีย โดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการ
สร้างความก้าวหน้าในทางวิชาการ และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับบริการสุขภาพโดยรวมของคนไทย
สนับสนุนเอกชนให้จัดบริการศูนย์พักฟื้นผู้ปุวยที่มีมาตรฐาน
รวมทั้งแก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการใช้บุคลากรทางการแพทย์ร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนให้เอื้ออํานวยต่อการ
ดําเนินงาน
4.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
4.4.1 เร่งดําเนินการให้ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมีบทบาทนําในการร่วมเทิดทูน
สถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และร่วมสร้างประเทศไทยให้เป็นประเทศที่อยู่สบาย โดย
น้อมนําพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานให้แก่รัฐบาลในการบริหาร
ราชการแผ่นดินด้วยการทํางานตั้งใจให้ประเทศเป็นที่อยู่ที่สบายในโลกที่มีความวุ่นวาย และน้อมนํา
พระราชดํารัสในพิธีเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครศรีอยุธยา “การรักษาวัฒนธรรม คือ การ
รักษาชาติ”มาหล่อหลอมและยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ให้กับคนในชาติ
4.4.2 อุปถัมภ์ คุ้มครอง และทํานุบํารุงศาสนา ส่งเสริมการปรับปรุงองค์กรและกลไก
ที่รับผิดชอบด้านศาสนา เพื่อให้การบริหารจัดการ ส่งเสริมทํานุบํารุงศาสนา มีความเป็นเอกภาพและ
ประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมความเข้าใจอันดีและสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนาเพื่อนํา
หลักธรรมของศาสนามาใช้ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนใช้
หลักธรรมในการดํารงชีวิตมากขึ้น
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4.4.3 อนุรักษ์ ทํานุบํารุง และบูรณปฏิสังขรณ์แหล่งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ รวมถึงอนุรักษ์และ
ส่งเสริมศิลปะการแสดง ทั้งที่เป็นมรดกของชาติและการแสดงพื้นบ้านให้เป็นมรดกไทยมรดกโลกของ
คนรุ่นต่อไป โดยจัดหาสถานที่จัดการแสดงทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค และเพิ่มพื้นที่เวทีทางด้าน
วัฒนธรรมให้สามารถจัดการแสดงได้อย่างต่อเนื่องในราคาที่เหมาะสมที่ประชาชนส่วนใหญ่เข้าชมได้
เพื่อสืบสานและสืบทอดการแสดงที่ทรงคุณค่าและสมควรภาคภูมิใจสู่ประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะ
เด็กและเยาวชน และถ่ายทอดสู่ชาวต่างชาติให้ร่วมชื่นชมคุณค่าของวัฒนธรรมไทย
4.4.4 สร้างสรรค์อารยธรรมที่ดีงามสู่วิถีชีวิตและสังคมคุณภาพ ดังนี้
1) สร้างความเชื่อมโยงระหว่างยุคสมัยอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสําคัญต่อบุคลากร
ทางด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ทุกแขนง ทุกสาขาอาชีพให้ได้รับการดูแลและมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อ
เป็นแม่พิมพ์ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาองค์ความรู้ รวมถึงเป็นทูตวัฒนธรรม และเป็นแบบอย่างและ
สร้างแรงบันดาลใจให้แก่อนุชนรุ่นต่อไป
2) ส่งเสริมความร่วมมือและเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมและเสริมสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีกับอารยประเทศและประชาคมอาเซียน ร้อยเรียงเรื่องราวผ่านการสื่อสารรูปแบบใหม่และ
เทคโนโลยีทันสมัย ผลิตสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สื่อเคลื่อนไหว สารคดีและภาพยนตร์
รวมทั้งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารอันทันสมัย
4.4.5 นําทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ โดยนําวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์
และบริการด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดคุณค่าทางสังคม และนํามา
ซึ่งรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนให้สามารถต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์อย่างครบวงจรที่
สร้างรายได้เข้าประเทศ
4.4.6 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ เพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่นไทย
เกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีคุณธรรมเอื้ออาทรต่อผู้อื่น และเกิดการเรียนรู้
ศิลปะอย่างสร้างสรรค์ เข้าใจถึงคุณค่า ซาบซึ้งในความสุนทรีย์ของศิลปะ
4.4.7 ขยายบทบาทและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัดภาคี
การพัฒนาทุกภาคส่วน เพื่อขยายบทบาทสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัดให้เป็นกลไกเฝูาระวังทาง
วัฒนธรรมที่ครอบคลุมทั้งวิถีชีวิตและสื่อทุกประเภทที่มีผลกระทบต่อการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนพร้อมทั้งขจัดสื่อที่เป็นภัยต่อสังคม ขยายสื่อดีเพื่อนําไปสู่การสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมอย่างเท่าทันสถานการณ์
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4.5 นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม
4.5.1 ส่งเสริมการพัฒนาให้ครอบครัวและสังคมไทยมีความมั่นคงอบอุ่น โดยเพิ่ม
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายครอบครัว รวมทั้งพัฒนาความรู้
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่พ่อแม่และผู้ปกครองรู้จักใช้ประโยชน์อย่างรู้เท่าทันเพื่อลดช่องว่าง
ระหว่างสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งสนับสนุนบทบาทของคณะสงฆ์และผู้นําทางศาสนาให้สามารถ
เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของประชาชนในแต่ละชุมชนเพื่อเชื่อมประสานระหว่างบ้าน ศาสนา
โรงเรียน เพื่อสร้างครอบครัวให้อบอุ่นมั่นคงนอกจากนี้ จะส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น โดยประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัว และส่งเสริมให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคม ตลอดจนสนับสนุนการทํางานแบบบูรณาการของส่วนราชการและกองทุนต่าง ๆ ร่วมกับ
อาสาสมัครภาคประชาชน รวมถึงชักจูงให้ภาคธุรกิจเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐเพื่อรวมพลังทุก
ภาคส่วนในการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของชีวิตคนไทยโดยการใช้พื้นที่เป็นฐาน
4.5.2 สร้างหลักประกันความมั่นคงในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ ด้วยการขจัด
การเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้น
ไป ปรับปรุงกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อควบคุมแหล่งอบายมุขสิ่งเสพติด
ตลอดจนปูองกัน ปราบปราม และลงโทษอย่างจริงจังต่อผู้กระทําความผิด ส่งเสริมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคไม่ให้ถูกหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบ รวมถึงให้โอกาสประชาชนที่มีฐานะยากจนได้มีที่อยู่อาศัย
เป็นของตนเอง หรือมีที่อยู่อาศัยพร้อมกับการสร้างอาชีพเพื่อการดํารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีในความเป็น
มนุษย์
4.5.3 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ด้วยการ
พัฒนาเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา เด็กแรกเกิด เด็กก่อนวัยเรียน และเยาวชนทุกช่วงวัย
ให้มี
ความรู้คู่จริยธรรม ให้ความสําคัญในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในช่วง ๖ เดือนแรก สนับสนุนให้มีศูนย์
เลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนที่มีคุณภาพขจัดการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชนในทุกรูปแบบ
ตลอดจน
สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนรวมกลุ่มกันทํากิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมควบคู่กับการเรียนรู้จาก
กิจกรรม รวมถึงส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในลักษณะต่าง ๆ เพื่อสร้างความฉลาดทางปัญญาและ
ความฉลาดทางอารมณ์ให้กับเด็กและเยาวชนของชาติ
4.5.4 สนับสนุนบทบาทสตรีไทยในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเสมอภาคด้วย
การปกปูองสิทธิของสตรี ปรับปรุงกฎหมายที่คุ้มครองสตรีที่ถูกกระทํารุนแรงในครอบครัว และดึง
ศักยภาพของสตรีให้มีส่วนร่วมพัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพิ่มโอกาสในการ
เข้าถึงการศึกษาและสาธารณสุขแก่สตรีทั้งในเมืองและชนบทเพื่อให้มีความรู้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
มีรายได้ มีหลักประกันในการดํารงชีวิต จัดตั้งสถานดูแลเด็กในที่ทํางานภาครัฐและเอกชนจนถึงระดับ
ชุมชนการเพิ่มและพัฒนาศักยภาพของศูนย์พึ่งได้เพื่อช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงที่ประสบปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัวตลอด ๒๔ ชั่วโมง ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของสตรีให้เป็นหลักในการสร้าง
ครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคง รวมถึงจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาบทบาทสตรีไทยให้เท่าทันโลกยุคใหม่
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4.5.5 เสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย
การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะต่างๆ สําหรับรองรับผู้สูงอายุและคนพิการ สร้างความพร้อม
ในการเป็นสังคมผู้สูงอายุ พัฒนาบริการสุขภาพอนามัย ให้การสงเคราะห์ จัดการศึกษา จัดสวัสดิการ
รวมถึงหาอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสผู้พิการหรือทุพพลภาพ และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุร่วมเป็นพลัง
ขับเคลื่อนสังคมภายใต้หลักคิดที่ว่า ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์สูง สมควรให้มามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาบ้านเมือง
4.5.6 ลดอุบัติภัยและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรให้เหลือน้อยที่สุด ส่งเสริม
การเรียนรู้การเดินทางและการใช้การขนส่งอย่างปลอดภัย โดยน้อมนําหลักการแก้ไขปัญหาจราจร
ตามแนวพระราชดําริไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง และถือเป็น “วาระแห่งชาติ” ที่ต้องดําเนินการอย่าง
เข้มข้นในทุกพื้นที่ของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา โดยเร่งให้มีการปลูกปุาเพิ่มขึ้นควบคู่
ไปกับการปูองกันการลักลอบบุกรุกทําลายปุาไม้และสัตว์ปุาเร่งสํารวจและจัดทําแนวเขตการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ส่งเสริมการบริหารจัดการปุาแบบกลุ่มปุาปุาชุมชน อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ปุา สนับสนุนการจัดการอย่างมีส่วนร่วม และให้คนกับปุาอยู่ร่วมกันในลักษณะที่ทําให้คนมีภารกิจ
ดูแลปุาให้มีความยั่งยืน โดยการปรับปรุงกฎหมายปุาไม้ทั้ง 5 ฉบับให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ สร้าง
แรงจูงใจและส่งเสริมรายได้จากการอนุรักษ์ปุาไม้ ฟื้นฟูปุาไม้ตามแนวทางพระราชดําริ เพิ่มความชุ่ม
ชื้นของปุาโดยฝายต้นน้ําลําธาร ปูองกันไฟปุา ส่งเสริมการอนุรักษ์ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ
จากปุาและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการ
ทรัพยากรปุาไม้
5.2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยการฟื้นฟูทะเลไทย จัดสร้าง
และขยายปะการังเทียมและหญ้าทะเลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพิ่มพื้นที่ปุาชายเลนและแก้ไข
กฎระเบียบให้สามารถใช้ประโยชน์จากปุาชายเลนได้ ปรับปรุงการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทาง
ทะเล อุทยานแห่งชาติทางทะเลบนฐานนิเวศอย่างมีส่วนร่วมเร่งประกาศเขตคุ้มครองทางทะเลและ
ชายฝั่งในพื้นที่ระบบนิเวศสําคัญ รักษาความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล ปรับปรุงและขยายเขต
การทําประมงชายฝั่ง จํากัดและยกเลิกเครื่องมือประมงที่ทําลายล้าง เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
ดูแลเกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเลปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 แก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งตามหลักวิชาการ
5.3 ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ โดยการปรับปรุง
กฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ปรับปรุงกองทุนสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้เอื้อต่อการเข้าถึงขององค์กรภาคประชาชน ผลักดันกฎหมายว่าด้วยองค์กรอิสระด้าน
สิ่งแวดล้อม ลดมลพิษทางอากาศขยะ น้ําเสีย กลิ่น และเสียง ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค
โดยเฉพาะเร่งรัดการสร้างระบบบําบัดนํ้าเสียที่เกิดขึ้นจากสังคมเมืองและการผลิตในภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรม การจัดการระบบกํา จัดขยะ ของเสียอันตราย มลพิษทางอากาศ
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หมอกควัน โดยวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการน้ําเสียชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและกิจกรรมที่
ลดการผลิตก๊าซเรือนกระจก โดยมีเปูาหมายให้ประเทศไทยเป็นสังคมคาร์บอนต่ํา และสร้างกฎเกณฑ์
ที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างการพัฒนาอุตสาหกรรมและการรักษาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริม
การใช้หลักการบุคคลที่ก่อให้เกิดภาวะมลพิษต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย และหลักการการตอบแทนคุณค่า
ระบบนิเวศอย่างเป็นรูปธรรม
5.4 สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากร
ธรรมชาติโดยการปฏิรูปการจัดการที่ดินโดยให้มีการกระจายสิทธิที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนโดยใช้
มาตรการทางภาษีและจัดตั้งธนาคารที่ดินให้แก่คนจนและเกษตรกรรายย่อย พิจารณาให้ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ที่ดินทิ้งร้างทางราชการ ปกปูองที่สาธารณประโยชน์ ที่ดินทุ่งเลี้ยงสัตว์ ห้ามการปิดกั้น
ชายหาดสาธารณะ ผลักดันกฎหมายในการรับรองสิทธิของชุมชนในการจัดการทรัพยากร ที่ดิน น้ําปุา
ไม้ และทะเล ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาการ
ดําเนินคดีโลกร้อนกับคนจน
5.5 ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสํานึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดําเนินกิจกรรม
และการปรับพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคสินค้าและการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
สนับสนุนการดําเนินงานของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้
ความสําคัญแก่ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสนับสนุน
การดําเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่จะนํา มาสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.6 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ โดยการจัดให้มีการบริหาร
จัดการน้ําในระดับประเทศทั้งน้ําผิวดินและน้ําใต้ดินอย่างมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงศักยภาพของลุ่ม
น้ํา จัดหาและจัดสรรน้ําให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ด้วยการบูรณาการระบบน้ําในประเทศทั้ง ๒๕
ลุ่มน้ํา สนับสนุนเกษตรกรทําแหล่งน้ําในไร่นาพร้อมการผันน้ําจากลุ่มน้ําอื่น ๆ และการจัดสร้างระบบ
โครงข่ายน้ําอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงตามศักยภาพของพื้นที่ เพื่อสนองความต้องการของภาค
เศรษฐกิจและการอุปโภคบริโภค
5.7 สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ โดยการพัฒนาองค์ความรู้และระบบ
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มขีดความสามารถใน
การพยากรณ์และคาดการณ์ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติใน
ระดับประเทศและระดับพื้นที่ จัดทํา ยุทธศาสตร์รองรับพิบัติภัยระยะยาว ส่งเสริมและเร่งรัดการเตือน
ภัยและการเตรียมความพร้อมในการรับมือความแปรปรวนในปัจจุบัน เพื่อให้เป็นฐานกับการรับมือ
ความเปลี่ยนแปลงในระยะยาว ปูองกันภัยพิบัติโดยเฉพาะน้ําท่วม สึนามิ แผ่นดินไหวและดินถล่ม
สร้างกลไกส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลระดับชุมชน ท้องถิ่น เพิ่มขีดความสามารถในระดับชุมชนให้
เข้มแข็งพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติต่าง ๆดําเนินการศึกษาอย่างรอบคอบ
ในเรื่องของความจําเป็นของโครงการพัฒนาเขื่อนและเกาะเพื่อปูองกันกรุงเทพฯ และภาคกลางให้
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ปลอดภัยจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเล และจากการละลายของน้ําแข็งขั้วโลกตามสภาวะโลกร้อน
ที่กําลังเกิดขึ้น
5.8 พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่ชุมชน ท้องถิ่นส่งเสริมการทําวิจัยร่วมกับต่างประเทศ
รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดและช่วยลด
มลพิษ จัดหาบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาเครือข่ายนักวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยและภาคีอื่น ๆ
สนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร รวมทั้งการฟื้นฟูดินและ
การปูองกันการชะล้างทําลายดิน ดําเนินการศึกษา สํารวจและกําหนดยุทธศาสตร์การใช้ทรัพยากร
ธรณีอย่างยั่งยืน รวมถึงการศึกษาและอนุรักษ์ซากดึกดําบรรพ์
ยุทธศาสตร์ที่ 6 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
6.1 เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้ โดยพัฒนา
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้ประชาชนได้ใช้ในชีวิตประจําวันให้ทัดเทียมกับพัฒนาการในระดับ
นานาชาติ จัดให้มีแหล่งความรู้สาธารณะเพิ่มขึ้นทั้งในรูปองค์กร เช่น พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สิ่งพิมพ์
และผ่านทางเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนยกมาตรฐานการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทุกระดับ
6.2 เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงและนําพาประเทศไทยเข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจฐานความรู้แบบสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่พัฒนาสายงานการวิจัยเพื่อให้นักวิจัยมีระบบ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ รวมทั้งพัฒนาแหล่งงานด้านการวิจัยเพื่อรองรับบุคลากรการวิจัยทั้งในภาครัฐ
และเอกชน
6.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
เอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษาขั้นสูงให้เกิดการวิจัยและพัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อมุ่งสู่
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาคเกษตรกรรม
ภาคอุตสาหกรรม และภาคการบริการโดยเฉพาะในสาขาที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงและจําเป็นต่อ
การพัฒนาประเทศ เช่น สาขาความหลากหลายทางชีวภาพ
6.4 จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง โดยการจัดเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อการวิจัยระหว่างหน่วยงานและสถาบันวิจัยที่สังกัดภาคส่วนต่าง ๆในประเทศ รวมทั้ง
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อลดความซ้ําซ้อนและทวีศักยภาพ จัดทําแผนวิจัยแม่บทเพื่อมุ่งเปูาหมายของการ
วิจัยให้ชัดเจน เน้นให้เกิดการวิจัยที่ครบวงจรตั้งแต่การวิจัยพื้นฐานไปถึงการสร้างผลิตภัณฑ์โดยมุ่งให้
เกิดห่วงโซ่คุณค่าในระดับสูงสุด ส่งเสริมการลงทุนด้านการวิจัยโดยมุ่งเข้าสู่ระดับร้อยละ 2 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
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6.5 ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนการผลิตด้านการเกษตร การปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ
ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
7.1 เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านโดยส่งเสริมความ
ร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและความใกล้ชิด
ระหว่างกัน อันจะนําไปสู่การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้า การลงทุน การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว การขยายการคมนาคมขนส่ง และความร่วมมือด้านอื่น ๆ ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุ
ภูมิภาคเพื่อส่งเสริมความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน
7.2 สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนเพื่อให้บรรลุ
เปูาหมายในการจัดตั้งประชาคมอาเซียนและส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศอื่น ๆ ในเอเชียภายใต้
กรอบความร่วมมือด้านต่าง ๆ และเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ในปี พ.ศ. 2558 ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และความมั่นคง
7.3 เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์การ
ระหว่างประเทศโดยเฉพาะเวทีสหประชาชาติและองค์กรระดับภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อรักษาสันติภาพและ
ความมั่นคง ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชน มนุษยธรรม สิ่งแวดล้อม และการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนร่วมมือในการแก้ไขประเด็นปัญหาข้ามชาติทุกด้านที่ส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงของมนุษย์
7.4 กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ กลุ่ม
ประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทสําคัญของโลกเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นใน
ประเทศไทย พร้อมกับการสร้างภูมิคุ้มกันและขีดความสามารถในการแข่งขันให้เศรษฐกิจไทย
7.5 สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพร้อมทั้งส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีและความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศที่กําลังพัฒนาเพื่อให้ประชาชน รัฐบาล และ
ประชาคมระหว่างประเทศ มีทัศนคติในทางบวกต่อประชาชนและประเทศไทย
7.6 ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพรมแดนและ
การเปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยเพื่อก่อให้เกิดฉันทามติในการกําหนดนโยบาย
และดําเนินนโยบายต่างประเทศ
7.7 สนับสนุนการทูตเพื่อประชาชนคุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทยดูแลคนไทยและ
แรงงานไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะคนไทยที่ประกอบอาชีพและมีถิ่นฐานในต่างประเทศ ส่งเสริม
บทบาทและความแข็งแกร่งของชุมชนชาวไทยในการรักษาเอกลักษณ์และความเป็นไทย
7.8 ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคให้เป็น
ประโยชน์ต่อการขยายฐานเศรษฐกิจทั้งการผลิตและการลงทุน โดยให้ความสําคัญในการพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่อยู่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจและเมืองชายแดน
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7.9 ประสานการดําเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศตามแนวทางนโยบายทีม
ประเทศไทยเพื่อให้การดําเนินงานด้านการต่างประเทศมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีคุณภาพ
7.10 ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลามระหว่าง
ประเทศเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องว่าประเทศไทยกําลังดําเนินการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ของไทย ในฐานะปัญหาภายในประเทศที่มีความสําคัญด้วยหลักการตามแนวพระราชทาน
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
ยุทธศาสตร์ที่ 8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
8.1.1 พัฒนาระบบราชการอย่างต่อเนื่อง เน้นการบริหารเชิงกลยุทธ์ใน
ระดับชาติอย่างมีวิสัยทัศน์และมุ่งผลสัมฤทธิ์ นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนและ
ตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําให้บทบาทและภารกิจของหน่วยงานภาครัฐมีความกระชับ มี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เหมาะสมกับสถานการณ์ ทั้งการดูแลพื้นที่การปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หน้าที่ปกติ และการปฏิบัติราชการตามระเบียบวาระงานพิเศษพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และเกิด
ประโยชน์สูงสุดกับการบริการประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
8.1.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย่าง
ต่อเนื่อง ยกระดับสมรรถนะของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ พัฒนาและส่งเสริมรูปแบบ
โครงสร้าง และระบบการบริหารงานใหม่ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัวสูง และปรับปรุงระบบบริการ
ประชาชนให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น ทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนย์บริการครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการที่
หลากหลายขึ้น และการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วมและระบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ มุ่งเน้นการจัดการความรู้และพัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีการสร้างนวัตกรรมในการทํางานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
8.1.3 พัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐโดยยึดหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ที่สามารถประเมินผลงานได้ด้วยระบบคุณธรรม และให้หลักประกันความ
มั่นคงบนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและผลงานสาธารณะตลอดจนปรับปรุงพัฒนาทัศนคติ วิธี
คิด และวิธีปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการแก่
ประชาชน
8.1.4 พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มี
ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและการส่งมอบบริการสาธารณะโดยจะเน้นการพัฒนา
ข้าราชการในตําแหน่งที่มีความสําคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและสร้างผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ในระบบราชการ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ดีขึ้นเพื่อให้
สามารถดํารงชีพอย่างมีศักดิ์ศรี โดยเฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับต้นซึ่งจะปรับ
ค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เพียงพอแก่การดํารงชีวิตดูแลครอบครัว และสามารถรักษาเกียรติศักดิ์
ของการเป็นบุคลากรภาครัฐ
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8.1.5 เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ และ
พัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งปูองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจังเพื่อให้ข้าราชการเป็นที่เชื่อถือ
ไว้วางใจของประชาชน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและชุมชน โดยปรับปรุง
กฎหมายให้มีการเปิดเผยบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตําแหน่งระดับสูงและตําแหน่งที่มีอํานาจมาก รวมทั้งบุคลากรขององค์กรอิสระต่อสาธารณชน เพื่อ
ความโปร่งใสของผู้ดํารงตําแหน่งเหล่านี้ และเปิดโอกาสให้สาธารณชนร่วมตรวจสอบบุคลากรของ
ภาครัฐเพิ่มขึ้น พัฒนาและนํามาตรการทางสังคมมาใช้ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายเพื่อปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างค่านิยมของสังคมให้ยึดมั่นใน
ความซื่อสัตย์สุจริต ความเสมอภาคเท่าเทียมกันและความถูกต้องชอบธรรม
8.1.6 สนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีระบบที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและสามารถให้บริการสาธารณะตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตาม
ความคาดหวัง รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลาย ๆ แห่งร่วมกันจัดบริการสาธารณะ
บางอย่าง ซึ่งโดยสภาพหรือเพื่อประสิทธิภาพ ควรที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องร่วมกันทํา โดย
คํานึงถึงความจําเป็นและความเหมาะสมตามศักยภาพของท้องถิ่น ให้มีการเชื่อมโยงและบูรณาการ
ภารกิจกับแผนชุมชนและแผนระดับต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อเป็นฐานสําคัญในการส่งเสริมและพัฒนา
ประชาธิปไตยในท้องถิ่นให้เข้มแข็ง ปรับปรุงการจัดระบบความสัมพันธ์ของราชการบริหารส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้มีความเหมาะสม ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
งบประมาณและบุคลากรของท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ที่เหมาะสม และมีระบบ
บริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับภารกิจและให้บริการที่ดีแก่ประชาชน ตลอดจนเสนอ
กฎหมายเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่บัญญัติเป็นหลักการ
ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น
8.1.7 พัฒนาระบบข้าราชการให้เป็นระบบที่โปร่งใสขึ้น โดยการวางระบบการ
ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมความคุ้มค่า พัฒนากระบวนการ
ติดตาม เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างตลอดจนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผ่นดินให้เกิดความสุจริตและมีประสิทธิภาพ
8.1.8 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและ
ท้องถิ่น รวมทั้งให้ประชาชนมีโอกาสแสดงประชาทัศน์ในประเด็นสําคัญต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องโดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่บรรลุตามเปูาหมาย รวมทั้ง
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ร่วมเสนอความเห็น ปัญหา และ
แนวทางแก้ไขและมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ
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8.1.9 ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในภาคเอกชน โดยเฉพาะระบบการ
ตรวจสอบกิจการที่โปร่งใส และสนับสนุนให้ภาคเอกชนยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อลูกค้า ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝุาย รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้สังคม โดยการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อสร้างความเป็นธรรม ตลอดจนปูองกันการผูกขาดตัด
ตอนทั้งทางตรงและทางอ้อม
8.2 กฎหมายและการยุติธรรม
8.2.1 ปฏิรูประบบกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทั้งระบบให้มีความ
ทันสมัย สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับหลักนิติ
ธรรม เร่งรัดจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ดําเนินการโดยอิสระตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญ รวมถึงสนับสนุนคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายและองค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรมให้สามารถดําเนินการตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญได้อย่างเป็นรูปธรรมปฏิรูปกระบวนการ
บังคับใช้กฎหมายเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั้งหลายบังคับใช้กฎหมายอย่างยุติธรรม เสมอภาค เท่า
เทียม โปร่งใส มีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักนิติธรรมและปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และ
ให้ประเทศไทยมีระบบและกระบวนการอํานวยความยุติธรรมเป็นมาตรฐานเดียว ซึ่งจะมีส่วนช่วยใน
การสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนอันเป็นหัวใจสําคัญของระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่
8.2.2 ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วย
มาตรการเชิงรุก ให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว ทั้งการช่วยเหลือด้านกฎหมาย ส่งเสริม
กองทุนยุติธรรมเพื่อการคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและคนด้อยโอกาสการคุ้มครองดูแลรักษาสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน การเยียวยาผู้บริสุทธิ์และผู้ได้รับผลกระทบที่เกี่ยวข้อง การกระจายโอกาสการ
เข้าถึงความยุติธรรมไปสู่ระดับจังหวัดการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยุติธรรมระดับชุมชนและ
หมู่บ้าน การพัฒนาทางเลือกของกระบวนการยุติธรรม
8.2.3 เพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนสอบถาม การปูองกันและปราบปราม
อาชญากรรม การนํามาตรการทางภาษีและการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใช้ในการ
ดําเนินงานต่อผู้กระทําผิด ดูแลแก้ไขและฟื้นฟูพัฒนาผู้กระทําความผิดให้เป็นคนดีสามารถกลับสู่
สังคมได้ เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนการคุมประพฤติ การบังคับคดีและ
ส่งเสริมความยุติธรรมและความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
8.2.4 ปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมเชิงรุกโดยประชาชนมีส่วนร่วม จัดให้มี
กลไกการบริหารจัดการแบบครบวงจร วิเคราะห์แนวโน้มของอาชญากรรมล่วงหน้า เพื่อปูองปราม
และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ นําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยมาใช้ในการควบคุมอาชญากรรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นพลังแผ่นดินในการปูองกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม โดยให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องสนับสนุนในการจัดให้มีช่องทางการเข้าถึงและรับ
ข้อมูลสารสนเทศซึ่งรวมถึงกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุ
โทรคมนาคม
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8.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ
สื่อสารมวลชน และสื่อสาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม
8.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางในการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารของประชาชนด้วย
การเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่ทันสมัยและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารระหว่างสื่อสารมวลชนในประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสื่อสารมวลชนโลก
8.3.2 ส่งเสริมและพัฒนากิจการสื่อสารมวลชนทั้งทางด้านเทคโนโลยี เครือข่าย
และปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทําหน้าที่ เพื่อให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการ
สมัยใหม่ และส่งเสริมให้สื่อมวลชนร่วมเป็นผู้นําในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศโดยเพิ่มรายการที่
เป็นประโยชน์ต่อประชาชนด้านต่าง ๆ เช่นการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม นวัตกรรม การ
เตือนภัยกรณีภัยพิบัติต่าง ๆ หรืออื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยประสานความร่วมมือจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
8.3.3 ส่งเสริมให้สื่อสารมวลชนทุกประเภทมีอิสระและเสรีภาพในการเสนอข้อมูล
ข่าวสารอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและตระหนักต่อจรรยาบรรณของสถาบันสื่อสารมวลชน
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการสร้างดุลยภาพของข่าวสาร
นโยบายที่จะดาเนินการภายในช่วงระยะ 4 ปี จะดาเนินนโยบายหลักดังนี้
1. นโยบายความมั่นคงของรัฐ ที่สําคัญคือ เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบัน
พระมหากษัตริย์ดํารงไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์ น้อมนําพระราชดําริทั้งปวง
ไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม พร้อมทั้งอัญเชิญไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม
2. นโยบายเศรษฐกิจ กระจายรายได้ที่เป็นธรรม ปรับโครงสร้างภาษีอากรทั้งระบบ มี
นโยบายสร้างรายได้จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 2 เท่าตัวในเวลา 5 ปี ผลักดันไทยเป็น
ศูนย์กลางการผลิตและการค้าอาหารมีนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ส่วนนโยบายโครงสร้าง
พื้นฐานจะพัฒนาระบบขนส่ง ประปา ไฟฟูาให้กระจายไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึง เพียงพอ ขยายการ
ให้บริการน้ําสะอาดให้ครอบคลุมพื้นที่ พัฒนาระบบรถไฟฟูาทางคู่เชื่อมชานเมือง+หัวเมืองหลัก
พัฒนารถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ+เชียงใหม่ กรุงเทพฯ – นครราชสีมา กรุงเทพฯ – หัวหิน และ
เส้นทางเชื่อมต่อกับเพื่อนบ้าน ศึกษาและพัฒนาขยายทางรถไฟสายแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ต่อจากท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ ไปยังชลบุรีและพัฒนาเร่งรัดโครงสร้างรถไฟฟูา 10 สายทางใน กทม. และ
ปริมณฑล ให้เริ่มก่อสร้างได้ครบใน 4 ปีค่าบริการ 20 บาทตลอดสาย
3. นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต กระจายโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงทุกกลุ่ม จัด
โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต ส่งเสริมให้แรงงานเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ตําแหน่งว่างงานโดยสะดวก เพิ่มประสิทธิภาพประกันสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์
จนถึงวัยชรา และผู้พิการสร้างหลักประกันความมั่นคงในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ด้วยการขจัดการ
เลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ
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4. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ทรัพยากรทางทะเล สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
5. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์
นักวิจัยและครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอ ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ส่งเสริมการร่วมมือกับ
ประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลามระหว่างประเทศ
6. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
เร่งส่งเสริมและพัฒนา
ความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์กรระหว่างประเทศ
7. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พัฒนาระบบราชการ สร้างเสริมมาตรฐานด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล รวมถึงปฏิรูประบบกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
ให้ทันสมัย สอดคล้องหลักการประชาธิปไตย เร่งรัดจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
ที่ดําเนินการโดยอิสระและปรับปรุงระบบการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรมโดยง่าย
ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข่าวสารจากทางราชการ สื่อมวลชนและสื่อสาธารณะ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่
ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ
ข้อผูกพันที่จะเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 จึงจําเป็นต้องนําภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นมาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถ
พัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป เพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชี้นําทิศทางการพัฒนาประเทศระยะ
กลาง เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ระยะยาว ที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกัน กําหนดเป็นวิสัยทัศน์
ปี พ.ศ.2570 ซึ่งกําหนดไว้ว่า “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความ
พอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่
ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่ง
กันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐาน
ทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมี
ศักดิ์ศรี”
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1. วิสัยทัศน์และพันธกิจ การพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
ได้กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเปูาหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่มีลําดับ
ความสําคัญสูง ดังนี้
1.1 วิสัยทัศน์
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อ
การเปลี่ยนแปลง”
1.2 พันธกิจ
1. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิตได้รับ
ความคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและ
กระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรมพัฒนาฐานการผลิตและ
บริการให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพบนฐานความรู้และความสร้างสรรค์ของคนไทย
2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิต
อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัว
รู้เท่าทัน กับการเปลี่ยนแปลง
3. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์ และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการ
บริโภคให้เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม
4. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ
2. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
2.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข
2) เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์
คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
3) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความ
เชื่อมโยงกับเครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ใน
ภูมิภาคอาเซียน มีความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
นาไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ํา
4) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษา
สมดุลของระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ
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2.2 เป้าหมายหลัก
1) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้าใน
สังคมลดลง สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ํากว่า 5.0
คะแนน
2) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และ
สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น
3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความสําคัญ
กับการเพิ่มผลิตภาพรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ 3.0 ต่อปี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ของประเทศเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ ให้มีไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40.0
4) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ปุาไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
2.3 ตัวชี้วัด
1) ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่ม
ประชากรที่มีรายได้สูงสุดร้อยละ 10.0 กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ 10.0 สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความ
ยากจน สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณ์การ
คอร์รัปชั่น
2) จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรม สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จานวนบุคลากร
ด้านการวิจัยและพัฒนา อัตราการปุวยด้วยโรคไม่ติดต่อ และดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว
3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟูอ ผลิตภาพการผลิตรวม
อันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
4) คุณภาพน้ําและอากาศ ร้อยละของพื้นที่ปุาไม้ต่อพื้นที่ประเทศ และสัดส่วน
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหัวเปรียบเทียบกับลาดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่าง
มีคุณภาพและยั่งยืน ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว
คาดการณ์ได้ยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงจําเป็นต้อง
กําหนดทิศทาง และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสม โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อปูองกันปัจจัยเสี่ยง
และเสริมรากฐาน ของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็งควบคู่กับการให้ความสําคัญกับการพัฒนาคน
และสังคมไทยให้มีคุณภาพ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรและได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วย
ฐานความรู้และความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิต และการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอันจะ
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นําไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน มียุทธศาสตร์ การพัฒนาที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11 ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจก
ครอบครัว และชุมชน เพื่อให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงและ
บริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสําคัญกับการสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ได้รับการ
คุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุมทั่วถึง และมีคุณภาพเท่าเทียมกันมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและ
โครงสร้างพื้นฐานในการสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอ
ภาค ได้รับการคุ้มครองสิทธิผลประโยชน์และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างเท่าเทียม
และสามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส ยึดประโยชน์
ส่วนรวม และเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ในกระบวนการพัฒนาประเทศ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน มุ่งเตรียมคน ให้
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกัน
เพื่อเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้าง
ศักยภาพของคน ในทุกมิติให้ความพร้อมด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาที่รอบรู้ และมี
จิตใจที่สานึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร และรู้คุณค่าความเป็นไทย มีโอกาสและสามารถ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ควบคู่ กับการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในสังคมและสถาบันทางสังคมให้เข้มแข็ง
และเอื้อต่อการพัฒนาคน รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาชุมขนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง และสามารถสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้คนในชุมชน และเป็นพลังทางสังคมในการพัฒนาประเทศ
3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ให้ความสําคัญ
กับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและสามารถ ใช้
ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน เพื่อให้ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิตอาหารและพลังงานที่มีความมั่นคง โดย
การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์
สัตว์ และสัตว์น้า รวมถึงเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการ
สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร อาหาร และพลังงาน บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้
สร้างสรรค์ การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ขณะเดียวกัน ให้ความสําคัญ กับการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานชีวภาพทั้งใน
ระดับครัวเรือน ชุมชน และประเทศ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ภาคเกษตรสามารถพึ่งตนเองได้และเผชิญ
กับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ให้
ความสําคัญกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ความ
สร้างสรรค์ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นพื้นฐานสําคัญในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่มี คุณภาพและ
ยั่งยืน ภายใต้ปัจจัยสนับสนุนที่เอื้ออํานวยและระบบการแข่งขันที่เป็นธรรม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ
ประเทศ มุ่งปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายใน
และต่างประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับสาขาบริการที่มีศักยภาพบนพื้นฐานของนวัตกรรมและ
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ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ และเมืองสร้างสรรค์ เพิ่มผลิตภาพของภาคเกษตร และ
สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการผลิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ควบคู่ไปกับ การปฏิรูปกฎหมาย
และกฎ ระเบียบต่างๆ ทางเศรษฐกิจ และบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็นฐานเศรษฐกิจของประเทศที่เข้มแข็งและขยายตัวอย่างมีคุณภาพ
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม มุ่งเชื่อมโยงมิติของการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศกับมิติของความร่วมมือกับประเทศ
ในภูมิภาคต่างๆ บนพื้นฐานของการพึ่งพาซึ่งกันและกัน และมีภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง
จากภายนอก โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาฐานการผลิตและการลงทุนของประเทศให้เชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งเชื่อมโยงกับการผลิตในประเทศ
พัฒนาความร่วมมือแบบหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันทั้งในระดับอนุ
ภูมิภาคและภูมิภาค และสร้างปฏิสัมพันธ์ในความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างสร้างสรรค์ เตรียม
ความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้ความสําคัญกับการพัฒนากาลังคนในทุก
ภาคส่วนให้มีทักษะที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ควบคู่ไปกับ การพัฒนาการเชื่อมโยงด้านขนส่งและ
ระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบร่วมมืออนุภูมิภาค ปรับปรังกฎ ระเบียบการขนส่งคนและสินค้าเพื่อลด
ต้นทุนการดาเนินธุรกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับ
ชุมชนท้องถิ่นให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลง
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มุ่งบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศบนพื้นฐานของการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแล รักษาและใช้ประโยชน์ ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน สามารถสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนในสังคมไทย โดยให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์
ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับกระบวนทัศน์การพัฒนา
และขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ําและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ ควบคุมและลดมลพิษ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งในและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ สร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจาก
เงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตภาวะโลกร้อน และเพิ่มบทบาทประเทศไทย ในเวทีประชาคมโลกที่
เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เมืองเกษตรอินทรีย์ วิถีช้างไทย ผ้าไหมสุรินทร์ สู่สากล”
(Organic Silk Route city of Thailand Surin Elephant internationally)
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พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอินทรีย์
2. สนับสนุนด้านการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม
3. บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. เสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน
จุดประสงค์รวม (Objective)
1. สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ภาคเกษตร
การค้าชายแดน และการท่องเทีย่ ว
2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน สร้างความมั่นคงทางสังคม และเพิ่มประสิทธิภาพ
การรักษาความมัน่ คงบริเวณชายแดน
3. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด (Strategic Issues)
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิม่
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
และการท่องเทีย่ ว
3. ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
คนและสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความ
เสมอภาค
5. ยุทธศาสตร์ด้านการ
เสริมสร้างความมั่นคงชายแดน
จุดประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Goals)
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่
- เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การ
ลงทุนและการท่องเทีย่ ว
เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- เพื่อบริหารจัดการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความ
เสมอภาค
- เพื่อพัฒนาคน และสังคม สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงบริเวณชายแดน
กลยุทธ์ (Strategies)
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่
1.1 พัฒนาระบบการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ (โซนนิ่ง)
1.2 เ พิ่มขีดความสามารถด้านพื้นที่ การผลิต และการแปรรูปการเกษตรให้ได้มาตรฐาน
1.3 สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
1.4 ส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาด
1.5 พัฒนาระบบชลประทานและเพิ่มแหล่งน้ําสําหรับการเกษตร
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การ
ลงทุนและการท่องเทีย่ ว
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้คุณภาพ
2.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุนและ
การท่องเทีย่ ว
2.3 ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล
2.4 ยกระดับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเข้าสู่มามาตรฐานสากล
2.5 พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน
2.6 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
2.7 ส่งเสริมการค้า การลงทุน การตลาด การท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์
3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปูองกัน การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมอย่างมีสว่ นร่วม
3.2 การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
3.3 ส่งเสริม
การใช้พลังงานทดแทน เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานและรักษา
สิง่ แวดล้อม
3.4 พัฒนาแหล่งน้ําและระบบบริหารจัดการน้ําให้มีประสิทธิภาพ

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความ
เสมอภาค
4.1 พัฒนาสังคมอยู่ดีมีสุข ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.2 พัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐให้ได้มาตรฐาน
4.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
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4.4 สนับสนุนการปลูกจิตสํานึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณี
4.5 ส่งเสริมการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
4.6 ปูองกัน ปราบปราม อาชญากรรมและยาเสพติด
4.7 ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวและชุมชนมีความเข้มแข็ง
4.8 ส่งเสริมเครือข่ายการเฝูาระวังทางสังคม
4.9 พัฒนาระบบสวัสดิการ และความมั่นคงทางสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
4.10 ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการมีงานทํา การเข้าถึงสิทธิด้านประกันสังคมและ
สิทธิดา้ นแรงงาน
5. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน
5.1
พัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชนชายแดน
5.2 ส่งเสริม พัฒนา ระบบรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตามแนวชายแดน
5.3 ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
แผนงาน (Plan)
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่
1.1 กลยุทธ์ : พัฒนาระบบการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ (โซนนิ่ง)
1.1.1 แผนงานการกําหนดพื้นที่ทําการเกษตรให้เหมาะสม (โซนนิ่ง)
1.2 กลยุทธ์
: เพิ่มขีดความสามารถด้านพื้นที่ การผลิต และการแปรรูปการเกษตรให้ได้
มาตรฐาน
1.2.1 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิม่ อย่างเป็นระบบ
1.2.2 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน
1.3 กลยุทธ์ : สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและองค์กรเกษตร
1.3.1 แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
1.4 กลยุทธ์ : ส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาด
1.4.1 แผนงานส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรทั้งในและต่างประเทศ
1.5 กลยุทธ์ : พัฒนาระบบชลประทานและเพิ่มแหล่งน้ําสําหรับการเกษตร
1.5.1 แผนงานพัฒนาแหล่งน้ําและพื้นที่ระบบชลประทาน
1.5.2 แผนงานส่งเสริมและพัฒนาระบบกระจายน้ําเพื่อการเกษตร
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การ
ลงทุนและการท่องเทีย่ ว
2.1 กลยุทธ์
: ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้คุณภาพ
2.1.1 แผนงานส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการ
2.2 กลยุทธ์ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน
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และการท่องเทีย่ ว
2.2.1 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ธุรกิจบริการ และสิ่งอํานวย
ความสะดวก
2.3 กลยุทธ์ : ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล
2.3.1 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
2.3.2 แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์
2.4 กลยุทธ์ : ยกระดับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเข้าสู่มาตรฐานสากล
2.4.1 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเข้าสู่มาตรฐานสากล
2.5 กลยุทธ์ : พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน
2.5.1 แผนงานส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการ
ของตลาด
2.6 กลยุทธ์ : ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
2.6.1 แผนงานพัฒนาบุคลากรด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
2.7 กลยุทธ์ : ส่งเสริมการค้า การลงทุน การตลาดการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์
2.7.1 แผนงานส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว รวมทั้งการ
ประชาสัมพันธ์ทัง้ ในและต่างประเทศ
2.7.2 แผนงานส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ชายแดน เพื่อรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
2.7.3 แผนงานส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3.1 กลยุทธ์ : ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปูองกันและการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างมีสว่ นร่วม
3.1.1 แผนงานการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1.2 แผนงาน
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ อปท.มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
3.1.3 แผนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
3.1.4 แผนงานส่งเสริมและปูองกันมลพิษจากอุตสาหกรรม
3.2 กลยุทธ์ : การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
3.2.1 แผนงานการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
3.2.2 แผนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
3.3 กลยุทธ์ : ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานและ
รักษาสิ่งแวดล้อม
3.3.1 แผนงานส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการใช้พลังงานทดแทน
3.3.2 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงาน
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3.4 กลยุทธ์ : พัฒนาแหล่งน้ําและระบบบริหารจัดการน้ําให้มีประสิทธิภาพ
3.4.1 แผนงานบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ
3.4.2 แผนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน้ํา
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความ
เสมอภาค
4.1 กลยุทธ์ : พัฒนาสังคมอยู่ดีมีสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.1.1 แผนงานบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ
4.1.2 แผนงานส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.1.3 แผนงานส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.1.4 แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
4.2 กลยุทธ์ : พัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐให้ได้มาตรฐาน
4.2.1 แผนงานส่งเสริมและพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน
4.3 กลยุทธ์ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
4.3.1 แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษาทั้งในและ
นอกระบบ
4.3.2 แผนงานส่งเสริมการเฝูาระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมแก่
เด็กและเยาวชน
4.4 กลยุทธ์ : สนับสนุนการปลูกจิตสํานึกด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรม
ประเพณี
4.4.1 แผนงานส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม
4.4.2 แผนงานส่งเสริมด้านวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม
4.5 กลยุทธ์ : ส่งเสริมการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
4.5.1 แผนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
4.5.2 แผนงานส่งเสริม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การปูองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน
4.6 กลยุทธ์ : ปูองกัน ปราบปราม อาชญากรรมและยาเสพติด
4.6.1 แผนงานปูองกัน แก้ไข และปราบปรามปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด
4.6.2 แผนงานปูองกันและส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.6.3 แผนงานส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันปัญหาอาชญากรรม
และยาเสพติด
4.6.4 แผนงานแก้ไข ฟื้นฟู และสงเคราะห์ผู้กระทําผิด
4.6.5 แผนงานบําบัดรักษา ติดตาม ช่วยเหลือ และฟื้นฟูผู้ผ่านการบําบัด
4.7 กลยุทธ์ : ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวและชุมชนมีความเข้มแข็ง
4.7.1 แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งและจิตสํานึกของภาคประชาชนและ
สถาบันครอบครัว บนพืน้ ฐานความเสมอภาค
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4.7.2 แผนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย
4.8 กลยุทธ์ : ส่งเสริมเครือข่ายการเฝูาระวังทางสังคม
4.8.1 แผนงานพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายเฝูาระวังปัญหาทางสังคม
4.9 กลยุทธ์ : พัฒนาระบบสวัสดิการ และความมั่นคงทางสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิต
4.9.1 แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม การดูแลผู้พิการ
ผูส้ ูงอายุ สตรีและผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม
4.9.2 แผนงานส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรี
4.9.3 แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการจัดสวัสดิการชุมชนสู่สังคมสวัสดิการ
4.10 กลยุทธ์ : ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการมีงานทํา การเข้าถึงสิทธิด้าน
ประกันสังคมและสิทธิดา้ นแรงงาน
4.10.1 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการมีงานทํา
4.10.2 แผนงานส่งเสริมแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ ให้เข้าถึงสิทธิด้าน
ประกันสังคมและสิทธิดา้ นแรงงาน
4.10.3 แผนงานคุ้มครองคนหางานและแรงงาน
4.10.4 แผนงานปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
5. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน
5.1 กลยุทธ์ : พัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชนชายแดน
5.1.1 แผนงานส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านในบริเวณชายแดน ให้เป็นหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
5.1.2 แผนงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชนในพื้นที่ชายแดน
5.2 กลยุทธ์ : ส่งเสริม พัฒนา ระบบรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและ
ตามแนวชายแดน
5.2.1 แผนงานปรับปรุงและพัฒนาระบบรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัย
บริเวณพืน้ ทีช่ ายแดน
5.2.2 แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของบุคลากร และกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่
ชายแดน
5.3 กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
5.3.1 แผนงานพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอียอ นายสามารถ ครองสัตย์ แถลงนโยบายต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองอียอ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ดังนี้
1.นโยบายเร่งด่วนที่จะดาเนินการในปีแรก
1.1 พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ก้าวหน้า ทันสมัย ปลอดภัย รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีทาง
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การศึกษา
1.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน ถนน ไฟฟูา ประปา ท่อ
ระบายน้ํา ให้มีความรวดเร็วและทั่วถึง
1.3 บริหารจัดการงบประมาณให้มีความคุ้มค่า โดยเรียงลําดับความสําคัญ
ก่อนหลัง และแสวงหางบประมาณเพิ่มเติมจากหน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
1.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างสรรค์พัฒนาท้องถิ่น ไปสู่ความเป็น
ตําบลสุขภาวะ
1.5 เร่งสะสางปัญหาและความต้องการที่ยังไม่เคยถูกแก้ไขและเยียวยา
1.6 เร่งซ่อมแซมปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข
1.7 เร่งสร้างสรรค์ความสวยงามและความเป็นระเบียบในชุมชน ด้วยการจัดทําชุมชนน่าอยู่
อย่างจริงจัง
2. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม
2.1 ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาทุกระดับชั้น เพิ่มโอกาสทางการศึกษา ให้มีศักยภาพและ
มีคุณภาพ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีอยู่ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานยิ่งขึ้น และเสริมสร้างแหล่ง
เรียนรู้ให้เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างบูรณาการ
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเยาวชน เพื่อให้เยาวชนได้ร่วมคิด ร่วมทํากิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม สนับสนุนให้มีศูนย์พัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อเพิ่มทักษะและการแสดง
ความสามารถ ด้านกีฬา ด้านดนตรี การส่งเสริมอาชีพ และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2.3 ส่งเสริมด้านกีฬา สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการด้านกีฬาของชุมชน
ส่งเสริมการออกกําลังกาย สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาทุกระดับ จัดให้มีและปรับปรุงสถานที่
ออกกําลังกายและเล่นกีฬาเพิ่มขึ้น
2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ศาสนา การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
2.5 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมและให้การสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และ
สามารถดํารงชีพอยู่ในสังคมอย่างเหมาะสม และจัดตั้งศูนย์พัฒนาส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
2.6 ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่
เพื่อดําเนินการปูองกันมิให้ยาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาดในพื้นที่อีก
2.7 ส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในชุมชน สนับสนุนการสร้างเครือข่าย
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในรูป
ของสายตรวจอาสา หรือตํารวจบ้าน หรืออาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) และหน่วยกู้ชีพ
พร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสร้างขวัญกําลังใจ และแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน
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2.8 เสริมสร้างมาตรการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยต่าง ๆ
2.9 สนับสนุนการจัดทําโครงการเชิงรุก ด้านสาธารณสุข การควบคุมโรคติดต่อ ร้านอาหาร
ปลอดภัย การดูแลและส่งเสริมสุขภาพ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ แก่ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ตั้งแต่แรก
เกิดและทุกกลุ่มทุกวัย จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ และดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด
2.10 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ในด้าน
การเสริมสร้างระบบสุขภาพ ตั้งแต่การส่งเสริมการปูองกัน การรักษา สามารถลดความเจ็บปวดและ
ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
2.11 ส่งเสริมกิจกรรมการสร้างครอบครัวอบอุ่น เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง โดยจัดตั้งศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชนและดําเนินการอย่างจริงจัง
3. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
3.1 ส่งเสริมอาชีพและสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อ
บริหารจัดการตามแนวทางพระราชดําริ “เศรษฐกิจพอเพียง”
3.2 ส่งเสริมอาชีพเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฏีใหม่ ระบบการเกษตรปลอดสารพิษ
เกษตรอินทรีย์ และการเพิ่มมูลค่าผลผลิต
3.3 พัฒนาและส่งเสริมการให้ความรู้ในวิชาการและประสบการณ์แก่ประชาชน เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพและกระจายรายได้อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ
3.4 จัดตั้งตลาดสีเขียวเพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตรของตําบล
3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกรกลุ่มต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
และพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร
3.6 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้มีศักยภาพ และมีทักษะในการประกอบอาชีพ เพื่อสานต่อ
โครงการสินค้าชุมชนท้องถิ่น โดยการพัฒนาคุณภาพสินค้า และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน
3.7 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของตําบลให้เป็นที่รู้จักทั่วไปของนักท่องเที่ยว พัฒนา
ศักยภาพด้านการบริการเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตําบลและสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เศรษฐกิจชุมชน
4. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มีศักยภาพ ได้แก่
1) พัฒนาเส้นทางคมนาคม ถนนสายหลักและสายรองให้มีสภาพดี มีมาตรฐาน มี
ความปลอดภัยแก่ประชาชน และครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่
2) พัฒนาระบบระบายน้ําให้ได้มาตรฐานเพียงพอและทั่วถึง
3) จัดให้มีลานกีฬา สถานที่ออกกําลังกาย และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเพื่อการ
นันทนาการให้เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน
4) พัฒนาการให้บริการด้านแสงสว่าง ไฟฟูาสาธารณะอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
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5) ขุดลอกและบํารุงแหล่งกักน้ํา เพื่อเอื้อประโยชน์ในการประกอบอาชีพของ
ประชาชน
6) สนับสนุนการจัดหาแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภค
5. นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน คืน
ธรรมชาติสู่ปุาและแม่น้ํา
5.2 ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองดูแล
รักษาทรัพยากรปุาไม้ ตลอดจนการรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ปุาไม้ เพื่อเพิ่มความ
สมดุลทางธรรมชาติและระบบนิเวศวิทยา
5.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
5.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการประสานงานและดําเนินงานระหว่างองค์กรภาครัฐ
เอกชนและประชาชนในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
6. นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดี
6.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกําหนดทิศทางการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
6.2 ปรับปรุงพัฒนา และจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอ
และทันสมัย เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และเอื้อต่อการให้บริการแก่ประชาชน
6.3 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร ส่งเสริมให้ประชาชนและบุคลากรของอบต.มี
ส่วนร่วมโดยสุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
6.4 บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส จริงใจ สามารถตรวจสอบได้ โดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนในท้องถิ่น ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
3.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
3.2.1 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการ
พัฒนาท้องถิ่น
ก. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการให้บริการสาธารณะ ภายในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองอียอ ยังคงเป็นปัญหาหลักต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งปัจจัยหลักใน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก็คือ ด้านงบประมาณ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบล หนองอียอ ซึ่ง
เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบริหารงบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัด แก้ปัญหา
โครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมและเป็นธรรมอย่างที่สุด ส่วนอีกปัญหาที่สําคัญ และจําเป็นจะต้อง
วางแผนรองรับความเจริญเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ และการขยายตัวของชุมชน คือ การวางแผนผัง
เมือง เพื่อจัดระบบผังเมืองรองรับปัญหาในอนาคต ซึ่งปัญหาผังเมืองนี้ในเมืองใหญ่ๆหรือชุมชนใหญ่
กําลังประสบปัญหามาก เพราะไม่มีการวางแผนรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต สําหรับองค์การ
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บริหารส่วนตําบล หนองอียอ ต้องให้ความสําคัญกับปัญหาการวางแผนผังเมือง เพื่ออนาคตจะไม่
ประสบปัญหา หรือประสบกับปัญหาก็ไม่รุนแรงมากนัก
ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย
1. เส้นทางคมนาคม ส่วนใหญ่เส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้านมีสภาพเป็นถนน
ลูกรัง ทําให้เกิดละอองฝุุนหนาทึบ เกิดมลภาวะทางอากาศ และเป็นหลุมเป็นบ่อ จนเป็นเหตุให้เด็ก
นักเรียน และประชาชนที่สัญจรไป-มา ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งมีปริมาณของยานพาหนะผ่านไปมา
มากพอสมควร
2. ทางระบายน้ํา ลําคลอง บางแห่งยังมีสภาพแคบและตื้นเขิน คลองส่งน้ํามี
วัชพืชปกคลุม ท่อระบายน้ํายังถูกน้ํากัดเซาะพังทลายต้องแก้ไขปัญหาทุกปี และบางแห่งท่อระบายน้ํา
เล็กทําให้การระบายน้ําในช่วงฤดูน้ําหลากไม่ทันทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วมขัง
3. ไฟฟูาและแสงสว่าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองอียอ
ประชาชนบางหลังคาเรือน ต้องการขยายเขต ไฟฟูา เพราะอยู่ห่างจากชุมชนมาก เนื่องจากพื้นที่ส่วน
ใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร ลักษณะของการอยู่ร่วมกันยังไม่หนาแน่น เป็นบริเวณกลางทุ่งนา
4. ระบบประปาหมู่บ้าน มีระบบประปา เกือบ ทุกหมู่บ้าน การผลิตน้ําเพื่อ
อุปโภค บริโภคเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน แต่ระบบประปาบางหมู่บ้านก่อสร้างมานาน
หลายปีแล้ว เช่น ประปาหมู่ที่ 3, 8, 6, 9 ทําให้ถังลูกบอลเก็บน้ําประปาเป็นสนิม พุพัง ทําให้ต้อง
ซ่อมแซมบ่อยครั้ง จนทําให้ระบบประปาเกิดความเสียหาย ชํารุด พัง ต้องทําการซ่อมแซมจน
งบประมาณในการบริหารขาดดุล และไม่เพียงพอ และน้ําประปายังมีหินปูนผสมเป็นจํานวนมาก
5. แหล่งน้ําเพื่อการเกษตร เกษตรกรส่วนใหญ่อาศัยน้ําตามธรรมชาติในฤดูฝนทํา
นาปี บางครั้งเกิดปัญหาภัยแล้งทําให้น้ําไม่เพียงพอต่อการทํานา เกษตรกรแก้ไขปัญหาโดยการขุดเจาะบ่อ
บาดาลในพื้นที่นาของตนเองทําให้เพิ่มต้นทุนการผลิต เช่น ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล ค่าไฟฟูา เป็นต้น บาง
พื้นที่พบปัญหาสภาพน้ํากร่อยไม่สามารถทํานาได้ ไม่มีอ่างเก็บน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้ง ลําคลองไม่สามารถเก็บ
กักน้ําไว้ได้ หน้าแล้งบริเวณลําคลองจะแห้งขอด
6. การโทรคมนาคมและการสื่อสาร ระบบการสื่อสารในปัจจุบันส่วนใหญ่
ชาวบ้านจะใช้โทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสาร และการส่งสิ่งของใช้ไปรษณีย์
ส่วนการ
โทรคมนาคม ระบบอินเตอร์เน็ตมีบริการฟรีที่องค์การบริหารส่วนตําบล หนองอียอ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองอียอ เป็นต้น
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานสามารถพัฒนาหรือแก้ไข ปรับปรุงได้ โดยการจัดหา
เงินงบประมาณให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และในส่วนของพื้นที่ เขตติดต่อกับ
ตําบลข้างเคียง หรือโครงการ/กิจกรรมที่เกินศักยภาพ จะนําแนวทางการจัดทําแผนและประสาน
แผนพัฒนา เพื่อดําเนินการของงบสนับสนุนจากหน่วยงายที่เกี่ยวข้อง
ความต้องการของประชาชน
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางการคมนาคมให้สะดวก ทั่วถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
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2. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม และวางท่อระบายน้ํา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
3. ขยายเขตไฟฟูาให้ครบทุกครัวเรือน และขยายเขตไฟฟูาสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
4. ก่อสร้างฝายน้ําล้น ขุดลอกคลอง สระเก็บพักน้ํา
5. จัดหาแหล่งกักเก็บน้ํา และจัดหาเครื่องกรองน้ําสะอาด ในการอุปโภค บริโภค
6. สนับสนุนปัจจัยในการผลิต
7. สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน
8. สร้างตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร
9. สนับสนุนอาชีพเสริมและการพัฒนาอาชีพ
10. สนับสนุนงบประมาณในการลงทุน
11. จัดให้มีการอบรมเพื่อสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
12. จัดการเผยแพร่ความรู้ให้เห็นถึงโทษของการใช้สารเคมีในพืช
13. สนับสนุนให้มีกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. ด้านเศรษฐกิจ
ปัญหา
ในด้านเศรษฐกิจนั้นองค์การบริหารส่วนตําบล หนองอียอ ยังต้องพึ่งพาระบบ
เศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ส่วนอาชีพอื่น เช่น ค้าขาย ธุรกิจรับเหมา ข้าราชการ
รัฐวิสาหกิจ ยังถือเป็นส่วนน้อย เมื่อเทียบการทํานา ในภาพรวมแล้ว เมื่อเศรษฐกิจภายในชุมชน
องค์การบริหารส่วนตําบล หนองอียอ ยังไม่มีจุดขายทางด้านเศรษฐกิจ ไม่มีพืชเศรษฐกิจที่เด่นชัดที่
จะดึงดูดการลงทุนจากภายนอก ดังนั้น จึงเป็นปัญหาสําคัญที่จะต้องคิดต่อไปว่า ทําอย่างไรจึงจะทําให้
เศรษฐกิจภายในชุมชนสร้างจุดขาย ออกมาให้เห็นเพื่อเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจให้น่าลงทุนในด้านอื่นๆ
สร้างรายได้ให้ประชาชนมากขึ้น

ในด้านศักยภาพในการบริหารงาน การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองอียอ
ยังต้องอาศัยงบประมาณในการแก้ไขจัดการปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน ปัญหาด้าน
สังคม ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาเรื่องน้ํา ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาไม่
มีแหล่งจ้างงานภายในชุมชนปัญหาประชาชนไม่มีอาชีพเสริมหลังจากฤดูเก็บเกี่ยว ฯลฯ ซึ่งปัญหาที่
กล่าวมา ถือเป็นปัญหาเร่งด่วน บางปัญหาจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงาน
อื่นพร้อมทั้งยังต้องอาศัยงบประมาณที่มีอยู่ที่ค่อนข้างจะจํากัด
เพื่อบริการจัดการปัญหาให้เกิด
ประโยชน์เป็นฐานในด้านเศรษฐกิจ กระตุ้น การใช้จ่าย การลงทุนภายในท้องถิ่นองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองอียอ ให้ขยายตัวมากขึ้นในอนาคต
ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน
ส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล หนองอียอ มีอาชีพหลัก คือ การทํานา รองลงมาเป็นอาชีพ
รับจ้าง ขอบเขตและปริมาณของปัญหา หรือกลุ่มเปูาหมาย ก็ยังเป็นกลุ่มเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่
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ฉะนั้น อาจรวมกลุ่มผู้มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาภาคการเกษตร มาให้ความรู้ ความเข้าใจ ในทุกๆ
ด้าน
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต ภาคการเกษตร เป็นสิ่งสําคัญยิ่งที่จะต้อง
ดําเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล หนองอียอ เล็งเห็นความสําคัญเป็นอย่างมาก การจัดสรร
งบประมาณ การจัดทําโครงการ/กิจกรรมจะเน้นหนักในเรื่องของภาคการเกษตร อีกทั้ง การเพิ่มพูน
ความรู้ ให้กับเกษตรกร เป็นนโยบายที่ต้องดําเนินการในอนาคตอย่างแน่นอน
ความต้องการของประชาชน
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล หนองอียอ ต้องการเครื่องมือในการ
ทําการเกษตร และต้องการความรู้ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และสถานที่จําหน่ายสินค้าที่
มั่นคงถาวร ลานตากผลผลิตทางการเกษตร เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก เพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิต
ลดความชื้น ก่อนที่จะจําหน่าย เพิ่มมูลค่าสินค้า เพราะลดปัญหาการกดราคาผลผลิต เช่น ข้าวเปลือก
เป็นต้น และลดต้นทุนการผลิตไม่ต้องซื้อพันธุ์ข้าวในการทํานาในฤดูต่อไป
ค. ด้านสังคม
ปัญหา
สังคมโดยรวมภายในองค์การบริหารส่วนตําบล หนองอียอ ยังเป็นสังคมชนบท
กรรมวิธีทางด้านการเกษตรยังอาศัย แรงงานคน ยังเป็นสังคมระบบอุปถัมภ์ แม้จะมีการกระจาย
อํานาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น แต่ประชาชนก็ยังไม่ใช้สิทธิหน้าที่ของตนเองที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญ เพื่อให้
การบริหารงานเป็นไปตามเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญ และปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

สําหรับปัญหาที่น่าจะมีผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอียอ ดังนี้
1. ปัญหายาเสพติดในชุมชน
2. ปัญหาการอพยพแรงงานในฤดูแล้ง ทําให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย
3. ปัญหาสวัสดิการของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ปุวยเอดส์
4. ปัญหาฝนแล้งและไม่มีแหล่งกักเก็บน้ํา
5. ปัญหาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ถูกละเลยจากเยาวชน
6. ปัญหาน้ําท่วมพืชผลทางการเกษตร
7. ขาดสถานที่สําหรับการเล่นกีฬา นันทนาการ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ปัญหาด้านสังคมที่กล่าวมาทั้งหมด จะต้องมีการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อหาแนว
ทางแก้ไขและปูองกันในอนาคต
ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย
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1. เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ ปลอดสารพิษ
จึงทําให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล หนองอียอ มีอายุยืนยาว จึง มีจํานวนผู้สูงอายุเพิ่ม
มากขึ้น แต่กลับไม่มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ สามารถใช้เวลาว่างในการมีชีวิตอยู่นั้นเกิดประโยชน์
อย่างสูงสุด
2. ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองอียอ ส่วนใหญ่มีอากาศร้อน
ชื้น เหมาะแก่การเกิดโรคไข้เลือดออก ในแต่ละปี สถิติการเกิดโรคไข้เลือดออกมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น
3. ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ อายุระหว่าง 18-35 ปี อยู่นอกพื้นที่ ไปศึกษาเล่า
เรียน หรือไปทํางานที่อื่น ทั้งที่พื้นที่ทําการเกษตรมีมากมาย แต่ขาดแรงงานที่สําคัญในก
ารทํา
การเกษตร
4. ปัญหาด้านยาเสพติด เป็นปัญหาที่รัฐบาลได้กําหนดให้เป็น วาระแห่งชาติ แต่
ปัญหานี้กลับไม่ลดน้อยลงเลย เพราะกลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่ จะมาจากลูกหลานในชุมชน/หมู่บ้าน การ
ปกปิดปัญหาหรือไม่มีข้อมูลที่เป็นจริง จึงยากแก่การแก้ไข กําหนดมาตรการที่ชัดเจน ปัญหานี้ต้อง
ได้รับความร่วมมือจากทุกฝุายในการแก้ไข มิฉะนั้น จากปัญหาผู้ติดยาเสพติด ก็จะมีปัญหา
อาชญากรรมตามมาอีกด้วย

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต องค์การบริหารส่วนตําบล หนองอียอ จะ
ดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนทั้งทางด้านสาธารณสุข จัดวิทยากรมาอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ
และจัดให้มีอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วนตําบล หนองอียอ คอยดูแล
สอดส่องปัญหาสาธารณสุขภายในชุมชนของตนเองและประสานมายังองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองอียอ เพื่อให้ความช่วยเหลือ และจัดให้มีโครงการด้านสาธารณสุข ลงไปยังชุมชน/หมู่บ้านต่าง ๆ
อย่างทั่วถึง ส่วนในด้านการลดปัญหาต่างๆ ในเด็กและเยาวชน สิ่งสําคัญการปลูกฝังจิตสํานึกที่ดี ทั้ง
เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม สามารถช่วยได้ดีและลงทุนน้อย เช่น การปลูกฝังในเรื่องเกี่ยวกับ
ความสําคัญของหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เด็กและเยาวชนเล็งเห็นความสําคัญในถิ่นที่อยู่ บ้านเกิด อาชีพ
ดั้งเดิม ส่วนเรื่องของยาเสพติด หากกลุ่มนี้ได้รับรู้ถึงโทษของยาเสพติด โดยจัดอบรมทั้งทางโลก และ
ทางธรรม ก็สามารถลดปัญหาลงได้ และการส่งเสริมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน มีการส่งเสริมโดย
การอบรมทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างความตระหนัก
และองค์การบริหารส่วนตําบล หนองอียอ ได้ส่งเสริมกิจกรรมด้านประเพณีและวัฒนธรรม ทั้งที่
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ดําเนินการเองและจัดงบประมาณอุดหนุน ด้านสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการ องค์การ
บริหารส่วนตําบล หนองอียอ ได้ส่งเสริมกีฬาในชุมชนโดยจัดสร้างสนามกีฬาในชุมชนและสนับสนุน
อุปกรณ์กีฬาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน หรือมีการส่งตัวแทนให้เป็นนักกีฬาระดับหมู่บ้าน อําเภอ และ
ระดับจังหวัด ก็เป็นทางเลือกที่ดี ส่วนสถานที่หรือสวนสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตําบล หนองอี
ยอ จัดส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในชุมชนและที่สาธารณะต่าง ๆ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์ ลดมลภาวะโลกร้อน ทุกอย่างเป็นสิ่งจําเป็นที่องค์การบริหารส่วนตําบล หนองอียอ ต้อง
ดําเนินการและคาดการณ์ไว้ในอนาคต
ความต้องการของประชาชน
ประชาชนต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง เด็ก
เยาวชนได้รับการปลูกฝังให้อยู่ในจริยธรรม มีความสนใจในประเพณีของท้องถิ่นอันดีงาน มีลูกหลาน
สานต่ออาชีพเกษตรกรรมอย่างภาคภูมิใจ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่เล่นกีฬา ออกกําลังกาย
และนันทนาการอย่างเพียงพอและใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์หรือพื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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ง. ด้านการเมือง - การบริหาร
ปัญหาด้านการเมืองและการบริหารนั้น
ถือว่าเป็นปัญหาสําคัญต่อการ
บริหารงานในท้องถิ่น โดยเฉพาะปัญหา ”ซื้อเสียง” ซึ่งเป็นการทําลายระบบการเลือกตั้ง ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆตามมามากมายในอนาคต ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร สามารถ
แยกเป็นข้อๆดังนี้
1. ปัญหาประชาชนขาดความรู้ในด้านการเมือง การบริหาร
2. ปัญหาระบบขั้นตอนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
หนองอียอ มีความเชื่องช้า
3. ประชาชนขาดความตระหนัก ความกระตือรือร้น ในการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง การบริหารอย่างจริงจัง
4. การส่งเสริม พัฒนาและปรับปรุงในส่วนของการจัดเก็บรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองอียอไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน
5. สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย
จากทั้งหมดที่กล่าวมาถือเป็นปัญหาสําคัญที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนจะต้องพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารของท้องถิ่นเพื่อกําหนดทิศทางการบริหารงานด้านต่างๆให้
เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น
ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองอียอ บางส่วนขาดความ
ตระหนัก ความกระตือรือร้น ในการที่จะร่วมกิจกรรมทางการเมือง การบริหารงาน เช่น การ
ประชาคม การเข้าร่วมประชุม อบรม หรือการให้ความรู้ ในเรื่องต่างๆ สาเหตุมาจากประชาชนใน
พื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ช่วงระหว่างระยะเวลาในการทํานา คือ 06.00 น. ถึงเวลา 18. 00 น.
และบางส่วนไม่ได้อยู่ในพื้นที่ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนบกพร่อง ทําให้ไม่ทราบความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง และการบริหารงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ส่วนในด้านของการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบล หนองอียอ บางส่วนไม่ยึดหลักธรรมาภิบาล ใน
การปฏิบัติงาน ขาดความกระตือรือร้นในการทํางานและขาดประสิทธิภาพ อาจเนื่องมาจากข้อจํากัด
ของทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็น เงิน คน หรือส่วนอื่น ขาดการส่งเสริมพัฒนาด้านพื้นฐานของการทํางาน
ด้านอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ขององค์การบริหารส่วนตําบล หนองอียอ มีไม่เพียงพอ เนื่องจาก
งบประมาณในการจัดหามีจํากัด รายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล หนองอียอมีน้อย ซึ่งไม่เพียงพอ
ต่อการดําเนินงานพัฒนาด้านต่าง ๆ รายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล หนองอียอ ส่วนใหญ่เป็น
รายได้ที่ส่วนกลางจัดสรรให้ รายได้จากการจัดเก็บเองมีน้อยเนื่องจากพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบล
หนองอียอ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ไม่มีแหล่งเศรษฐกิจภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอียอ
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การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต องค์การบริหารส่วนตําบล หนองอียอ จัดให้
มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และส่งเสริมให้ประชาชนมีความสนใจในการเมืองการบริหารโดยใช้
สื่อต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองอียอ จัดอบรมแกนนําในชุมชน/หมู่บ้าน และส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารโดยการจัดตั้งกลุ่มตัวแทนของชุมชน/หมู่บ้าน ในด้าน
ต่าง ๆ ส่วนในเรื่องบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล หนองอียอ จัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาระบบ
การทํางาน โดยการส่งอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน
สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ทําให้มีขวัญและกําลังใจในการทํางาน และให้ทุกคนยึดถือ ปฏิบัติ
ตามหลักธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง ส่วนด้านการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการชําระภาษี การต่อใบอนุญาตต่างๆ และการปฏิบัติตามข้อบัญญัติ การปรับปรุงด้านแผนที่
ภาษีให้สามารถจัดเก็บได้อย่างทั่วถึงยุติธรรมและครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด เร่งรัดการจัดเก็บให้ครบถ้วน
ตามกําหนดเวลา อีกทั้งออกข้อบัญญัติเพื่อปรับปรุงอัตราการจัดเก็บให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและ
เพียงพอต่อการดําเนินงาน
ความต้องการของประชาชน
1. สร้างความตระหนัก ให้ประชาชนเล็งเห็นความสําคัญ ของการมีส่วนร่วมใน
ด้านการเมือง การบริหารขององค์การบริหารส่วนตําบล หนองอียอและสนใจที่จะมีส่วนร่วมกิจกรรม
ทางองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอียอจัดขึ้น
2. ผู้บริหาร บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตําบล หนองอียอ ได้รับการ
พัฒนาสามารถปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว
3. องค์การบริหารส่วนตําบล หนองอียอ สามารถจัดเก็บรายได้อย่างทั่วถึง และ
ครบถ้วน เป็นธรรม เพื่อมีรายได้ให้เพียงพอต่อการบริหารงานและดําเนินโครงการ/กิจกรรมด้านต่างๆ
มีการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสร้างอาชีพหรือลงทุนในโครงการ/กิจกรรม เพื่อก่อให้เกิดการสร้าง
งานและกระจายรายได้ อย่างยั่งยืน
จ. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติโดยภาพรวม
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองอียอ ถือว่าไม่แตกต่างจากสภาพทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศ สภาพพื้นที่แหล่งน้ําถือว่ามี
ความใกล้เคียงกันมาก ด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวมภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล หนองอียอ ถือ
เป็นปัญหาสําคัญ เช่น ปัญหาการจัดเก็บขยะ ปัญหาการขาดแคลนสวนสาธารณะเพื่อพักผ่อน เพื่อ
เป็นสถานที่ออกกําลังกาย และเพื่อเป็นปอดชุมชน ซึ่งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมภายในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองอียอ ถือว่าไม่รุนแรงมากนัก เพราะสภาพความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ
เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป และการขยายตัวของชุมชนไม่มาก ทําให้ปัญหาด้านต่าง ๆ ไม่รุนแรง
ปริมาณขยะในแต่ละวันก็ไม่มากนัก เป็นปัญหาขยะของครัวเรือน ดังนั้น ปัญหาที่เร่งด่วนก็จะเป็น
การสร้างสวนสาธารณะ ภายในชุมชนสําคัญๆของเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอียอ ในอนาคต
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ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เนื่องจาก
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอียอ มีพื้นที่เป็นแหล่งเกษตรกรรม การปลูก การดูแล
ผลผลิตทางการเกษตร ส่วนใหญ่ประชาชนยังพึ่งสารเคมีในการเพิ่มผลผลิตหรือทําลายศัตรูพืช จนทํา
ให้ระบบนิเวศน์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถูกทําลาย ประชาชนยังไม่เล็งเห็น
ความสําคัญของการอนุรักษ์ ปูองกันและดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต องค์การบริหารส่วนตําบลหนองอียอ จัดหา
พื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล หนองอียอ เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว ลดปัญหา
ภาวะโลกร้อน และใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ปุ๋ย
ชีวภาพ ลดปัญหาสารเคมีตกค้างในพืชผลทางการเกษตร และการปศุสัตว์ จัดโครงการ/กิจกรรม ให้
ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ ปูองกันและดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และทําให้ประชาชนหวงแหน
ความต้องการของประชาชน
ประชาชนต้องการ มีความรู้ในการดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง และมีเครื่องมือเครื่องใช้และบุคลากรในการจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอ สร้างจิตสํานึกและมีความตระหนักในการอนุรักษ์ ปูองกัน ดูแล รักและ
หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพ (SWOT) ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
จุดแข็ง (Strength)

จุดอ่อน (Weakness)

S1 มีคําสั่งแบ่งโครงสร้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองอียอชัดเจน คลอบคลุม
อํานาจหน้าที่ตามภารกิจ และ สามารถ
เปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ตามภารกิจที่ได้รับ
เพิ่มขึ้นหรือถ่ายโอน

W1 บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลยังขาด
แคลนไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน

S3 มีคําสั่งแบ่งงานหรือการมอบอํานาจการ
บริหารงานตามลําดับชั้น

W3 คนในท้องถิ่นมีปัญหาหนี้สินอันเกี่ยวเนื่องกับ
การประกอบอาชีพหรือการดํารง
ชีวิตประจําวันในอัตราสูง

W2 ความต้องการ และคาดหวังของประชาชนมี
สูงต่อองค์การปริหารส่วนตําบลในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนแต่องค์การบริหารส่วน
S2 มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน และมีการบูรณาการ
ตําบลตอบสนองได้น้อย
จัดทําแผน การทํางาน ร่วมกับหน่วยงาน
หรือส่วนราชการอื่น

S4 ผู้บริหารท้องถิ่นกําหนดนโยบายได้เอง
ภายใต้กรอบของกฎหมาย
S5 มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของ
ตนเองซึ่งเป็นเครื่องมือในการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในตําบล
S6 สภาองค์การบริหารส่วนตําบลสามารถ
ออกข้อบัญญัติได้เอง ภายใต้กรอบ
กฎหมาย
S7 สามารถจัดกรอบอัตรากําลังได้เองตาม
ภารกิจและกําลังงบประมาณ
S8 ผู้บริหารและฝุายนิติบัญญัติมาจากการ
เลือกตั้งของประชาชนโดยตรงทําให้เข้าใจ
ปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง

W4 พื้นที่ตําบลไม่มีรถโดยสารประจําทางสัญจร
ผ่านทําให้การเดินทางไม่สะดวก ส่วนใหญ่
ประชาชนจะใช้รถส่วนตัว
W5 มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ จํานวนมากทําให้
ทําให้การปฏิบัติของบุคลากรไม่ทันต่อ
เหตุการณ์
W6 บุคลากรมีน้อย ทําให้ต้องรับผิดชอบงาน
หลายอย่าง เกิดการทํางานไม่มีความต่อเนื่อง
และประสบการณ์ในการทํางานน้อย
W7 ขาดแคลนน้ําใช้อุปโภค บริโภค และเพื่อ
การเกษตรในฤดูแล้ง
W8 การแพร่ระบาดของยาเสพติด เช่น ยาบ้า
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จุดแข็ง (Strength)

จุดอ่อน (Weakness)

S9 มีรายได้จากการจัดเก็บรายได้เป็นของ
ตนเอง ทําให้คล่องตัวในการบริหารงาน

W9 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผน
และความไม่เข้าใจสิทธิในการแสดงความ
คิดเห็น
S10 มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง W10 ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการ
เพียงพอและทันสมัย
ประกอบอาชีพแบบเดิมๆ เช่น การปลูกพืช
เชิงเดี่ยว ฯลฯ
S11 มีพื้นที่ขนาดตําบลขนาดกลางง่ายต่อการ
บริหาร และดูแลอย่างทั่วถึง

W11 ปัญหาลักขโมยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง

S12 เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากที่สุด และสามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

W12 งบประมาณค่อนข้างน้อย ทําให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนยังครอบคลุม
ไม่ได้เพียงพอ

S13 สภาพของพื้นดิน มีคุณภาพค่อนข้าง
สมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชได้ทุกชนิด

W13 ระบบข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วน
ครอบคลุมในทุกด้าน

S14 กลุ่มองค์กรภาคประชาชนที่เข้มแข็ง และมี W14 ขาดการอนุรักษ์ในขนบธรรมเนียมประเพณี
การทํางานในระบบของเครือข่าย
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
S15 มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
อย่างต่อเนื่อง

W15 เยาวชนขาดความตระหนักในการเข้าไปมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทางศาสนา

S16 มีระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศที่
เหมาะสม

W16 ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลและ
บํารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

S17 ผู้นํา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและ
กําหนดนโยบายการพัฒนาในด้าน
การเมือง การบริหารและการพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

W17 อาชีพหลักของคนในชุมชนส่วนใหญ่ทํา
การเกษตร ต้องอาศัยแหล่งน้ําจากธรรมชาติ
ซึ่งบางครั้งไม่เพียงพอ

S18 มีกลไกการบริหารราชการ ประชาคม ภาค
ประชาชนในทุกชุมชน
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โอกาส (Opportunity)

ภัยคุกคาม (Threat)

O1 มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพิ่ม
มากขึ้นตามแผนกฎหมายกระจายอํานาจฯ
O2 แนวโน้มของรายได้ที่ได้รับจัดสรรมากขึ้น
ตามลําดับแผนกระจายอํานาจฯ และการ
จัดเก็บรายได้เองขององค์การบริหารส่วน
ตําบล

T1

O3 สามารถหาแรงงานได้ง่าย ราคาถูก จาก
ประเทศเพื่อนบ้าน

T3

การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่เพียงพอ
กับภารกิจที่ถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น

O4 กฎหมายกระจายอํานาจฯ เอื้อต่อการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล

T4

O5 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทําให้มีความ
สะดวกคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการ
ทํางานมากขึ้น

T5

ภาคเกษตรกรรมมีปัญหาหนี้สิน ขาดทุน
คุณภาพต่ํา ผลผลิตทางเกษตรส่วนใหญ่มี
ราคาตกต่ํา
น้ํามันมีราคาแพงอย่างต่อเนื่อง

O6 ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีกันดี
มีความขัดแย้งทางการเมือง ทางความคิด
เห็นน้อย

T2

อํานาจหน้าที่ตามแผนกระจายอํานาจฯ บาง
ภารกิจยังไม่มีความชัดเจน
การให้อิสระองค์การบริหารส่วนตําบลจาก
ส่วนกลางยังไม่เต็มที่ ยังต้องอยู่ภายใต้การ
กํากับ ควบคุมดูแลจาก ส่วนภูมิภาค

T6

การอพยพแรงงานของคนในพื้นที่ เนื่องจาก
แหล่งงานรองรับไม่เพียงพอ

O7 มีวัด สามารถพัฒนาเสริมสร้างความพร้อม
ให้เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ของเยาวชน และประชาชนในตําบล

T7

ประชาชนไม่ให้ความสําคัญในการศึกษาของ
บุตร – หลาน ให้ได้รับการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา

O8 มีสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่ ตั้งแต่ เด็กก่อน
วัยเรียน ถึง มัธยมตอนต้น และมีศูนย์การ
เรียนรู้นอกระบบ ซึ่งมีความพร้อม มี
ศักยภาพในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง

T8

ภัยธรรมชาติเนื่องจากพื้นที่ของตําบลมี
ลักษณะแหล่งต้นน้ํา ฤดูฝนมีน้ําท่วม ฤดูแล้ง
มีภัยแล้งขาดน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค

O9 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน
ครอบคลุมทั้งพื้นที่อย่างเพียงพอ รวมถึง
การให้บริการฟรีในเรื่องรับส่งผู้ปุวยฉุกเฉิน
หรือตามแพทย์นัด

T9

ความไม่มั่นคงทางการเมืองระดับชาติมีผลต่อ
การจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล

83

โอกาส (Opportunity)

ภัยคุกคาม (Threat)

O10 การแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหา
ยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล จังหวัด
และอําเภอสอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล

T10 ผลจากการถ่ายโอนภารกิจทําให้มีงาน/หน้าที่
เพิ่มขึ้นแต่ไม่มีบุคลากรมารองรับ

O11 นําข้อมูลจากการจัดทําเวทีประชาคม
จัดทําโครงการ/กิจกรรมหรือสนับสนุน
ด้านต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน
O12 มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทาง
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันใช้สันติวิธีเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหา
O13 มีความเข้มแข็งทางการเมืองในระดับ
ท้องถิ่นทําให้การบริหารจัดการมีความ
ต่อเนื่อง

T11 สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองส่งผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น
T12 ประชาชนไม่สนใจ ขาดจิตสํานึกในการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาพื้นที่ และไม่ให้ความสําคัญ
กับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่นและ
ของภาครัฐ
T13 ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องประชาคม
อาเซียน
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วิสัยทัศน์ (Vision) และ พันธกิจ (Mission) การพัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง สภาพการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า องค์การบริหารส่วนตําบลหนองอียอเป็นองค์กรหลักในพื้นที่มุ่ง
พัฒนาให้เป็น
“ตาบลเกษตรอินทรีย์ มีคุณธรรม น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอินทรีย์
3. ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมให้ประชาชน
4. ให้การดูแลด้านสวัสดิการต่าง ๆ แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ปุวยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสในสังคม
5. บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ํา ทางบก น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตรและโครงสร้าง
พื้นฐานอื่น
7. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
จุดมุง่ หมายเพือ่ การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองอียอทีจ่ ะดําเนินการให้สอดคล้องกับ
พันธกิจ หรือภารกิจหลัก มีดังนี้
1. เพื่อพัฒนาอาชีพ ของประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองได้ โดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทําการเกษตรอินทรีย์
3. เพื่อส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
4. เพื่อส่งเสริมสวัสดิการต่าง ๆ แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ปุวยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสใน
สังคม
5. เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากร ดิน น้ํา ปุา และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหาสิง่ แวดล้อม
6. เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานให้ได้
มาตรฐาน เพือ่ อํานวยความสะดวกและสนองความต้องการของประชาชน
7. เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีมาตรฐานการให้บริการสาธารณะมุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์
แนวทางที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากลุ่มอาชีพ
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการทําเกษตรกรรมยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสร้างสุขภาพ
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมกิจกรรมและปูองกันควบคุม
โรคติดต่อ
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมกระบวนการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย
แนวทางที่ 5 ส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพโดยชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการกีฬา
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์

แนวทางที่ 1 ให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพและสวัสดิการแก่
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ยากจน
ถูกทอดทิ้ง
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการโดยชุมชน
แนวทางที่ 5 ส่งเสริมการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการฟื้นฟู อนุรักษ์
และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการเมือง
การบริหาร

แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 อนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมกิจกรรมการปูองกันและแก้ไขมลภาวะ
แนวทางที่
แนวทางที่
สว่าง
แนวทางที่
แนวทางที่
แนวทางที่
แนวทางที่
แนวทางที่
ให้บริการ
แนวทางที่

1 ปรับปรุงบํารุงรักษา ระบบการคมนาคม
2 ปรับปรุงบํารุงรักษาไฟฟูาสาธารณะและไฟฟูาส่อง
3
4
5
1
2

ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้ํา
ปรับปรุงและพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน
ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ํา
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พัฒนาศักยภาพขององค์กรให้มีประสิทธิภาพในการ

3 ส่งเสริมการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองอียอ
แบบ ยท.01
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ พ.ศ. 2558-2562
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของจังหวัด
สุรินทร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาศักยภาพ
ภาคการเกษตร
และอุตสาหกรรม
การเกษตรเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่ม

ทธศาสตร์ที่ 1
1. พัฒยุนาการเกษตร
การพัฒนา
ให้เหมาะสมกั
บพื้นที่
เกษตร
2. เพิ่มขีด
อินทรีย์ าน
ความสามารถด้
พื้นที่ การผลิต และ
การแปรรูป
การเกษตรให้ได้
มาตรฐาน
3. สร้างความ
เข้มแข็งให้เกษตรกร
และองค์กร
เกษตรกร
4. ส่งเสริมและเพิ่ม
ช่องทางการตลาด
5. พัฒนาระบบ
ชลประทานและเพิ่ม
แหล่งน้ําสําหรับ
การเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ความสามารถใน
การแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ การค้า
การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว

1. ส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวให้ได้
คุณภาพ
2. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน และสิ่งอํานวย
ความสะดวกด้าน
การค้า การลงทุน การ
ท่องเที่ยว
3. ยกระดับผลิตภัณฑ์
ชุมชนให้สามารถ
แข่งขันได้ในตลาด
สากล
4. ยกระดับการผลิต
สินค้าอุตสาหกรรมเข้า
สู่มาตรฐานสากล
5. พัฒนาศักยภาพฝีมือ
แรงงาน
6. ส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรด้านการค้า
การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว
7. ส่งเสริมการค้า การ
ลงทุน การตลาด การ
ท่องเที่ยว และการ
ประชาสัมพันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน

1. ส่งเสริมการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ปูองกันและการใช้
ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างมีส่วนร่วม
2. การบริหาร
จัดการขยะและสิ่ง
ปฏิกูล
3. ส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน
เพื่อสร้างความ
มั่นคงทางพลังงาน
และรักษา
สิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาแหล่งน้ํา
และระบบบริหาร
จัดการน้ําให้มี
ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาคนและสังคม
เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตบน
พื้นฐานความเสมอ
ภาค

1. พัฒนาสังคมอยู่ดีมี
สุข ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาสถานบริการ
ด้านสุขภาพภาครัฐให้
ได้มาตรฐาน
3. ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาทั้งในและ
นอกระบบ
4. สนับสนุนการปลูก
จิตสํานึกด้านคุณธรรม
จริยธรรม และ
วัฒนธรรมประเพณี
5. ส่งเสริมการปูองกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนน
6. ปูองกัน
ปราบปราม
อาชญากรรมและยา
เสพติด
7. ส่งเสริมให้สถาบัน
ครอบครัวและชุมชนมี
ความเข้มแข็ง
8. ส่งเสริมเครือข่าย
การเฝูาระวังทางสังคม
9. พัฒนาระบบ
สวัสดิการ และความ
มั่นคงทางสังคมเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
10. ส่งเสริมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการมี
งานทํา การเข้าถึงสิทธิ
ด้านประกันสังคมและ
สิทธิด้านแรงงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5
เสริมสร้างความ
มั่นคงชายแดน

1. พัฒนาศักยภาพ
หมู่บ้าน / ชายแดน
2. ส่งเสริม พัฒนา
ระบบรักษาความ
สงบเรียบร้อย ความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินตามแนว
ชายแดน
3. ส่งเสริมและ
พัฒนาความร่วมมือ
กับประเทศเพื่อน
บ้าน
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สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ 1
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด
สุรินทร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านการพัฒนา
เกษตรอินทรีย์

1. พื้นที่เกษตร
อินทรีย์และกลุ่ม
เกษตรกรมีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น
2. การเพิ่มขีด
ความสามารถการ
ผลิตด้าน
เกษตรกรรมให้ได้
มาตรฐาน
3. เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้สถาบัน
เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการ
4. การส่งเสริมและ
เพิ่มศักยภาพการ
แข่งขันการตลาด
ทั้งในและ
ต่างประเทศ
5. การบริหาร
จัดการพัฒนา
เกษตรอินทรีย์และ
การตรวจสอบ
ย้อนกลับ
6. การพัฒนาแหล่ง
น้ําและบริหาร
จัดการน้ําอย่างเป็น
ระบบ
7. ผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคมีสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตดี
ขึ้น

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ 2
จังหวัด

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ 3
จังหวัด

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ 4
จังหวัด

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ 5
จังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการเพิ่ม
ศักยภาพการ
แข่งขันด้าน
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้าน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการพัฒนา
สังคมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านความมั่นคง
ชายแดน

1. การพัฒนาการ
จัดการช้าง
2. การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม เชิง
นิเวศน์และเกษตร
ภายใต้การมีส่วน
ร่วมของชุมชน
3. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน
4. ส่งเสริมการผลิต
ผ้าไหมและสินค้าใน
ชุมชนให้มีคุณภาพ
5. การพัฒนาสินค้า
เกษตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการ
ของตลาด
6. การส่งเสริม
ธุรกิจการค้า การ
ลงทุนและบริการ
ภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ
เอกชนและท้องถิ่น
7. การส่งเสริม
การตลาด สินค้า
และบริการที่มี
ศักยภาพทั้งในและ
ต่างประเทศ

1. ส่งเสริม สนับสนุน
พัฒนาแหล่งน้ํา และ
การบริหารจัดการ
2. ส่งเสริม พัฒนา
ปรับปรุง บํารุง
ทรัพยากรดิน
3. ส่งเสริม สนับสนุน
เพิ่มพื้นที่สีเขียว
4. การเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ดี
5. ส่งเสริม
กระบวนการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน
ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนอย่าง
ยั่งยืน

1. การส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
2. การพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม
และเสริมสร้าง
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงาม
3. การเสริมสร้าง
สุขภาพแบบองค์รวม
4. การเสริมสร้าง
ความมั่นคงของชีวิต
และสังคมภายใต้
แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
5. การส่งเสริมกีฬา
และนันทนาการ
6. การเสริมสร้าง
โอกาสให้ประชาชน
มีงานทํา มีรายได้
7. การมีส่วนร่วม
ทางการเมือง การ
ปกครอง ในระบอบ
ประชาธิปไตย
8. การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
9. การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งองค์กร
ภาคประชาสังคม
10. การเสริมสร้าง
พัฒนาองค์กรภาครัฐ

1. การพัฒนา
ศักยภาพคน ชุมชน
เครือข่ายทุกภาค
ส่วน บริเวณพื้นที่
ชายแดนให้มีความ
เข้มแข็ง
2. การจัดระบบ
รักษาความสงบ
เรียบร้อยและ
ความปลอดภัย
พื้นที่ชายแดน
3. การพัฒนา
ความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือ
ระหว่างจังหวัด
สุรินทร์กับประเทศ
เพื่อนบ้าน
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สอดคล้อง ย.
1อปทจังหวัด

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
องค์การ
บริหารส่วน
ตาบล
หนองอียอ

1. ด้านการ
พัฒนา
เศรษฐกิจ

1. ส่งเสริม
สนับสนุน
กิจกรรมการ
ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ
พอเพียง
2. ส่งเสริม
และพัฒนา
เกษตร
อินทรีย์
3. ส่งเสริม
สนับสนุน
และพัฒนา
กลุ่มอาชีพ
4. ส่งเสริม
การทํา
เกษตรกรรม
ยั่งยืน

สอดคล้อง ย.
3อปทจังหวัด

2. ด้านการ
พัฒนา
สาธารณสุข

1. ส่งเสริม
กิจกรรมเพื่อ
สร้างสุขภาพ
2. ส่งเสริม
กิจกรรมและ
ปูองกัน
ควบคุม
โรคติดต่อ
3. ส่งเสริม
กิจกรรม
ปูองกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
4. ส่งเสริม
กระบวนการ
จัดการสิ่ง
ปฏิกูลมูลฝอย

สอดคล้อง ย.
4อปทจังหวัด

3. ด้านการ
พัฒนา
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

1. ส่งเสริม
การศึกษา
2. ส่งเสริม
กีฬา
3. ส่งเสริม
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ประเพณี
ท้องถิ่น
4. ส่งเสริม
การเรียนรู้
ของเด็กและ
เยาวชน

สอดคล้อง ย.
4อปทจังหวัด

สอดคล้อง ย.
3อปทจังหวัด

สอดคล้อง ย.
2อปทจังหวัด

สอดคล้อง ย.
4อปทจังหวัด

4. ด้าน
สวัสดิการ
และสังคม
สงเคราะห์

5. การฟื้นฟู
อนุรักษ์ และ
พัฒนา
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

6. ด้านการ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

7. ด้านการ
พัฒนา
การเมือง การ
บริหาร

1. ให้การ
สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพและ
สวัสดิการแก่
ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ปุวย
เอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาส
2. ส่งเสริมการ
ปูองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย
3. ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาส
ยากจน ถูก
ทอดทิ้ง
4. ส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการ
โดยชุมชน
5. ส่งเสริมการ
จัดการภัย
พิบัติโดย
ชุมชนท้องถิ่น

1. อนุรักษ์
ฟื้นฟู
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
2. ส่งเสริม
กิจกรรม
การปูองกัน
และแก้ไข
มลภาวะ

1. ปรับปรุง
บํารุงรักษา
ระบบการ
คมนาคม
2. ปรับปรุง
บํารุงรักษา
ไฟฟูา
สาธารณะ
และไฟฟูา
ส่องสว่าง
3. ปรับปรุง
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบการ
ระบายน้ํา
4. ปรับปรุง
และพัฒนา
ระบบประปา
หมู่บ้าน
5. ปรับปรุง
และพัฒนา
แหล่งน้ํา

1. ส่งเสริมการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
2. พัฒนา
ศักยภาพขอ
งองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ
ในการ
ให้บริการ
3. ส่งเสริมการ
บริหารจัดการ
ท้องถิ่นแบบมี
ส่วนร่วม
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สอดคล้อง
กับแนว
ทางการ
พัฒนา ย.1

ผลผลิต/
โครงการ

สอดคล้อง
กับแนว
ทางการ
พัฒนา ย.2

สอดคล้อง
กับแนว
ทางการ
พัฒนา ย.3

สอดคล้อง
กับแนว
ทางการ
พัฒนา ย.4

สอดคล้อง
กับแนว
ทางการ
พัฒนา ย.5

สอดคล้อง
กับแนว
ทางการ
พัฒนา ย.6

สอดคล้อง
กับแนว
ทางการ
พัฒนา ย.7

1.โครงการ/

1.โครงการ

1.โครงการ/

1.สนับสนุนเบี้ย

1.โครงการ

1.โครงการ

1.โครงการ

กิจกรรม
ส่งเสริม ให้
ความรู้ด้าน
อาชีพ
2.โครงการ/
กิจกรรม
ส่งเสริม
เกษตรกร
3.โครงการ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

พัฒนา
ศักยภาพ
สาธารณสุข
2.โครงการ
แก้ไขปัญหา
สาธารณสุข
3.โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชน

กิจกรรมจัดการ
ศึกษา
2.การสนับสนุน
ทรัพยากรด้าน
การศึกษา
3.โครงการ
ส่งเสริมด้าน
ศาสนา
วัฒนธรรม
ประเพณี

ยังชีพแก่ผู้ชรา
ผู้พิการ ผู้ปุวย
เอดส์ สร้าง
ขวัญกําลังใจแก่
ประชาชนฯลฯ
2.โครงการสร้าง
ความเข้มแข็ง
ชุมชน และ
โครงการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย
ปูองกันภัยพิบัติ
ภัยสาธารณะ
3.โครงการ/
กิจกรรม
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
3.โครงการ/
กิจกรรมด้าน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม

พัฒนาแหล่งน้ํา
2.โครงการ
ซ่อมแซม
บํารุงรักษา
แหล่งน้ํา

ก่อสร้าง
สาธารณูปโภค
และสิ่งก่อสร้าง
2.กิจกรรม
ซ่อมแซม
สาธารณูปโภค
และสิ่งก่อสร้าง
ตามอํานาจที่
กําหนดไว้ใน
ระเบียบ
กฎหมาย
หนังสือสั่งการ

ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน
2.โครงการให้
ความรู้เกี่ยวกับ
การปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตย
3.กิจกรรม
บริหารจัดการ
ทรัพยากร
ภายในตําบล
การสนับสนุน
งบประมาณ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องใน
การบูรณาการ
การพัฒนา
4.โครงการ
ส่งเสริมการ
ปลูกฝัง
คุณธรรม
จริยธรรม
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แผนที่ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
Strategy Map

วิสัยทัศน์

ตําบลเกษตรอินทรีย์ มีคุณธรรม น้อมนําเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและ
พัฒนาให้
ประชาชนมี
อาชีพและ
รายได้ที่มั่นคง
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

2.ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
เกษตรอินทรีย์

3. ส่งเสริม
การศึกษาทั้งใน
ระบบและนอก
ระบบ อนุรักษ์
ประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น และ
พัฒนา
คุณธรรม
จริยธรรมให้
ประชาชน

4. ให้การ
ดูแลด้าน
สวัสดิการต่าง
ๆ แก่ผู้สูงอายุ
คนพิการ
ผู้ปุวยเอดส์
และ
ผู้ด้อยโอกาส
ในสังคม

5. บริหาร
จัดการด้าน
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม

6. จัดให้มีและ
บํารุงรักษาทาง
น้ํา ทางบก
น้ําเพื่อการ
อุปโภค
บริโภค
การเกษตรและ
โครงสร้าง
พื้นฐานอื่น

7. ส่งเสริม
การบริหาร
จัดการที่ดีตาม
หลักธรรมาภิ
บาล

3. เพื่อ
ส่งเสริม
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น และ
พัฒนา
คุณธรรม
จริยธรรม

4. เพื่อ
ส่งเสริม
สวัสดิการต่าง
ๆ แก่ผู้สูงอายุ
คนพิการ
ผู้ปุวยเอดส์
และ
ผู้ด้อยโอกาส
ในสังคม

5. เพื่อฟื้นฟู
อนุรักษ์
ทรัพยากร ดิน
น้ํา ปุา และ
ส่งเสริม
กระบวนการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนใน
การปูองกัน
และแก้ไข
ปัญหา
สิ่งแวดล้อม

6. เพื่อพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสร้าง
พื้นฐานให้ได้
มาตรฐานเพื่อ
อํานวยความ
สะดวกและ
สนองความ
ต้องการของ
ประชาชน

7. เพื่อพัฒนา
องค์กรให้มี
มาตรฐานการ
ให้บริการ
สาธารณะมุ่งสู่
การบริหาร
จัดการที่ดีตาม
หลักธรรมาภิ
บาล

เปูาประสงค์

1. เพื่อพัฒนา
อาชีพของ
ประชาชนให้
สามารถ
พึ่งตนเองได้
โดยยึดหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียง

2. เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนทํา
การเกษตร
อินทรีย์
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
Strategy Map (ต่อ)

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
องค์การ
บริหารส่วน
ตาบล
หนองอียอ

แนวทาง
ทางการ
พัฒนา

1. ด้านการ
พัฒนา
เศรษฐกิจ

1. ส่งเสริม
สนับสนุน
กิจกรรมการ
ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ
พอเพียง
2. ส่งเสริม
และพัฒนา
เกษตร
อินทรีย์
3. ส่งเสริม
สนับสนุน
และพัฒนา
กลุ่มอาชีพ
4. ส่งเสริม
การทํา
เกษตรกรรม
ยั่งยืน

2. ด้านการ
พัฒนา
สาธารณสุข

1. ส่งเสริม
กิจกรรมเพื่อ
สร้างสุขภาพ
2. ส่งเสริม
กิจกรรมและ
ปูองกัน
ควบคุม
โรคติดต่อ
3. ส่งเสริม
กิจกรรม
ปูองกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
4. ส่งเสริม
กระบวนการ
จัดการสิ่ง
ปฏิกูลมูลฝอย

3. ด้านการ
พัฒนา
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

1. ส่งเสริม
การศึกษา
2. ส่งเสริม
กีฬา
3. ส่งเสริม
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ประเพณี
ท้องถิ่น
4. ส่งเสริม
การเรียนรู้
ของเด็กและ
เยาวชน

4. ด้าน
สวัสดิการ
และสังคม
สงเคราะห์

1. ให้การ
สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพและ
สวัสดิการแก่
ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ปุวย
เอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาส
2. ส่งเสริมการ
ปูองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย
3. ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาส
ยากจน ถูก
ทอดทิ้ง
4. ส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการ
โดยชุมชน
5. ส่งเสริมการ
จัดการภัย
พิบัติโดย
ชุมชนท้องถิ่น

5. การฟื้นฟู
อนุรักษ์ และ
พัฒนา
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

1. อนุรักษ์
ฟื้นฟู
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
2. ส่งเสริม
กิจกรรม
การปูองกัน
และแก้ไข
มลภาวะ

6. ด้านการ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

1. ปรับปรุง
บํารุงรักษา
ระบบการ
คมนาคม
2. ปรับปรุง
บํารุงรักษา
ไฟฟูา
สาธารณะ
และไฟฟูา
ส่องสว่าง
3. ปรับปรุง
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบการ
ระบายน้ํา
4. ปรับปรุง
และพัฒนา
ระบบประปา
หมู่บ้าน
5. ปรับปรุง
และพัฒนา
แหล่งน้ํา

7. ด้านการ
พัฒนา
การเมือง การ
บริหาร

1. ส่งเสริมการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
2. พัฒนา
ศักยภาพขอ
งองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ
ในการ
ให้บริการ
3. ส่งเสริมการ
บริหารจัดการ
ท้องถิ่นแบบมี
ส่วนร่วม
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โครงการ/กิจกรรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพการออกกําลังกาย
โครงการส่งเสริมและรณรงค์ปูองกันโรคไข้เลือดออก พิษสุนัขบ้าและโรคระบาดอื่นๆ
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์บริการแก่ประชาชน
โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล
โครงการตลาดนัดสีเขียว
โครงการกองทุนสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในพื้นที่เพื่อการผลิตอาหารที่
ปลอดภัย
8. โครงการส่งเสริมตามแนวทางพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 ด้าน
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9. โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งด้านอาคารสถานที่ เช่น ก่อสร้างสนามเด็กเล่น ปรับปรุงต่อ
เติมอาคารเรียน ก่อสร้างถังเก็บน้ํา ติดตั้งเหล็กดัด การจัดหาครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การเรียนการ
สอน ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านบุคลากร การส่งเสริมการศึกษาต่อ การฝึกอบรม
10. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
11. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษา
12. โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นไทย
13. โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์พระพุทธศาสนา
14. โครงการรณรงค์สร้างจิตสํานึกทางด้านจริยธรรมและคุณธรรม
15. โครงการแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน
16. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณีไทย
17. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกระดับ
18. โครงการจัดหาวัสดุกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนภายในตําบลลําประดา
19. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสนามกีฬาและนันทนาการ
20. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ปุวยเอดส์
21. โครงการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ปุวยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส
22. โครงการสนับสนุนกองทุนผู้สูงอายุ
23. โครงการรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนการเฝูาระวังปูองกันยาเสพติดในพื้นที่
24. โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
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โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและบริหารท้องถิ่น
2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
3. โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อบรมความรู้
กฎหมาย ระเบียบใหม่ อบรมพัฒนาศักยภาพให้กับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
อบรมคุณธรรม จริยธรรม
4. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการ
5. โครงการปรับปรุงและเพิ่มอัตรากําลังบุคลากรให้สามารถบริการให้ครบทุกระดับ
6. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เช่น การรับชําระ
ภาษี การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การจดทะเบียนพาณิชย์ การขออนุญาตก่อสร้าง เป็นต้น
7. โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อรองรับการบริการประชาชน
8. โครงการเสริมสร้างและปรับปรุงการบริหารงานเพื่อบริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล
9. การออกข้อบัญญัติ อบต.เพื่อควบคุมการจัดระเบียบสังคม
10. โครงการเสวนาเวทีวาระประชาชนระดับตําบล
11. โครงการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารแก่ชุมชน
12. โครงการจัดทําประชาคมให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการพิจารณาและการ
บริหารงานท้องถิ่น
13. โครงการประเมินความพึงพอใจประชาชนในการรับบริการ
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โครงการ/กิจกรรมที่รองรับยุทธศาสตร์
1. โครงการให้ความรู้เรื่องเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนให้กับประชาชน
2. โครงการให้ความรู้เรื่องเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนให้กับบุคลากรภาครัฐ
3. โครงการให้ความรู้เรื่องเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนให้กับภาคการเกษตร
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3.4 แผนที่ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอStrategy Map
วิสัยทัศน์

พันธกิจ

“”
1. ก่อสร้างพัฒนา
ปรับปรุง แหล่งน้ํา
การเกษตร

2.การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยต่างๆ
ในพื้นที่

3. ก่อสร้าง พัฒนาและ
ปรับปรุงโครง สร้างพื้นฐาน
เช่น น้ําอุปโภคบริโภค
ถนน ไฟฟูา ประปา
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น

4. สนับสนุนการปรับปรุง
ภูมิทัศน์และการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนให้
น่าอยู่

5. ส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาแหล่งทุนเพื่อการ
ผลิตด้านการเกษตร

6. ส่งเสริมและ
สนับสนุนการถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้าน
การเกษตร เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตและลดต้นทุน
เพื่อการเกษตร

7. ส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาอาชีพ ฝึกอบรม
อาชีพ เพื่อนําไปสู่
เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน

8. ส่งเสริมให้ประชาชน
ได้รับความรู้ความเข้าใจ
และนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการดําเนินชีวิต
15. ส่งเสริมพัฒนา
ระบบตามหลัก
ธรรมาภิบาล

9. ส่งเสริมและสนับสนุน
การสาธารณสุข ปูองกัน
โรค และมีการเฝูาระวัง
รักษามาตรฐาน มีอาหาร
ปลอดภัย
16. ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

10. ส่งเสริมให้นักเรียน
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ

11. ส่งเสริมให้ประชาชน
เข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และการศึกษาตลอดชีพ
โดยทั่วถึง

12. ส่งเสริมและอนุรักษ์
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

13. ส่งเสริมและ
14. สนับสนุนการจัด
สนับสนุน การกีฬา และ สวัสดิการชุมชน
นันทนาการ

17. ให้ความรู้เพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน (Aec)

18. ส่งเสริมและสนับสนุน

19. ส่งเสริม

20. ส่งเสริม

แหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น
เพื่อรองรับอาเซียน

สถาบันการศึกษาในการ
พัฒนาบุคลากรภาค
การเกษตร

21. พัฒนาระบบ
สถาบันการศึกษาในการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐ และสื่อสารของท้องถิ่น
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ

จุดมุ่งหมายเพื่อ
การพัฒนา

1. ส่งเสริมการ

2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

3. การบํารุง รักษาคุณภาพ

4. การอนุรักษ์

5. การส่งเสริมพัฒนาการ

6. การพัฒนาด้านการ

7. สร้างความพร้อม

พัฒนาการ
สาธารณูปโภค การ
พัฒนาปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค การ
ก่อสร้างและบํารุงรักษา
เส้นทางคมนาคม

โดยการส่งเสริมความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การสังคม
สงเคราะห์ การพัฒนา
และแก้ไขปัญหาทาง
สังคม การส่งเสริมการ
ดูแลรักษาสุขภาพอนามัย
และการกีฬา การส่งเสริม
การศึกษา การเรียนรู้
ข้อมูลข่าวสาร

สิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม การปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ ก่อสร้างพัฒนาและ
ปรับปรุงสวนสาธารณะ
รักษาสภาพแวดล้อมแม่น้ํา
ลําคลอง จัดให้มีระบบการ
รักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยส่งเสริมเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ส่งเสริมกิจการด้าน
ศาสนา

เศรษฐกิจ โดยการส่งเสริม
อาชีพ การพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรและการพัฒนา
ด้านการเกษตร ส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดําริ

บริหารจัดการ โดยการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน การ
พัฒนาบุคลากร พัฒนา
สถานที่และอุปกรณ์ใน
การปฏิบัติราชการ การ
สนับสนุนการดําเนิน
การตามนโยบายของ
รัฐบาลและยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด

ของตําบลเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการน้ํา /
โครงสร้างด้านพื้นฐาน
และทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ด้านการ
ประกอบอาชีพ ตามแนว
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนา
สังคม สุขภาพอนามัย
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม ประเพณี การ
กีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
องค์การและการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์สร้างความพร้อมของตําบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการน้า / โครงสร้างด้านพื้นฐานและทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการ
พัฒนา

๑.ก่อสร้าง ซ่อมแซมและ
ปรับปรุงระบบน้ําเพื่อการเกษตร
เพื่ออุปโภคและบริโภค

แนวทางการ
พัฒนา

1. พัฒนาระบบทุนเพื่อการผลิตเพื่อ
การเกษตร

แนวทางการ
พัฒนา

1. ส่งเสริมการ
สาธารณสุข การสร้าง
สุขภาพและปูองกัน
โรคติดต่อ เช่น โรค
ไข้เลือดออก โรคพิษ
สุนัขบ้า เป็นต้น
8. สนับสนุนการจัด
สวัสดิการชุมชน

๒.การปูองกันและบรรเทาสา
๓.ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทาง
๔.พัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟูา
ธารณภัย เช่น ปูองกันน้ําท่วม
คมนาคม เช่น ถนนลูกรัง ถนนคอนกรีต
ประปา สาธารณูปโภค ระบบ สื่อสาร
ภัยแล้ง เป็นต้น
เสริมเหล็ก ให้มีคุณภาพดีอยู่ตลอด
ให้มีคุณภาพดีขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการประกอบอาชีพ ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
การเกษตร

4. ส่งเสริมให้ประชาชนให้ประชาชนได้รับ
ความรู้ความเข้าใจและนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา

2. พัฒนาและส่งเสริม
มาตรการอาหารสะอาด
และปลอดภัย

9. ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี
คนชรา คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส

แนวทางการ
พัฒนา

1. ส่งเสริมพัฒนาองค์กรด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมตามหลัก
ธรรมาภิบาล

แนวทางการ
พัฒนา

1.ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน (Aec)

๕.สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์
และการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ให้น่าอยู่

3. ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

3. ส่งเสริมและสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน

4. ส่งเสริมให้ประชาชน
5. ส่งเสริมให้นักเรียน
เข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
และการศึกษาตลอดชีพ
ศักยภาพ
โดยทั่วถึง

6. ส่งเสริม พัฒนาและ
อนุรักษ์ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและปราชญ์
ชาวบ้าน

7. ส่งเสริมและ
สนับสนุนการกีฬา
และนันทนาการ

10. สนับสนุนมาตรการ
11. สนับสนุนและสนับสนุนการดําเนินงานด้านความ
ปูองกันและปราบปราม
มั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
อาชญากรรมและยาเสพติด สงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติและสาธารณภัยต่างๆ
ทุกประเภท
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์การและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

2.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการในด้าน
3.ส่งเสริมและสนับสนุนประชาคมตําบล
การเมือง การบริหารราชการ การกระจายอํานาจและ ประชาคมหมู่บ้าน
การปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์สร้างความพร้อมของตาบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่ง
เรียนรู้ของท้องถิ่นเพื่อรองรับ
อาเซียน

3. ส่งเสริมสถาบันการศึกษาใน
การพัฒนาบุคลากรภาค
การเกษตร

4.ส่งเสริมและสนับสนุนการประเมินองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองอียอ

4. ส่งเสริมสถาบันการศึกษาใน
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสารของท้องถิ่น

