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สวนที่ 3 

ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

1.ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 

       วิสัยทัศน   

 “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว  ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”   

 ทั้งนี ้วิสัยทัศนดังกลาวจะตองสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแกการมีเอกราช อธิปไตย และ
บูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ การดํารงอยูอยางมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูอยางมั่นคง
ของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมีความมั่นคง
ทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติ 
ความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความ
มั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของ 
สภาวะแวดลอมระหวางประเทศและการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกัน  ดานความมั่นคงใน
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรีไมเปนภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศ
ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ดอยกวา 
 คําจํากัดความ “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 
 1. ความม่ันคง การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคลและมีความม่ันคง 
ในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง 
     1.1 ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยที่
เขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนที่ยืดเหนียวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเปนกลไกที่นําไปสูการ
บริหารประเทศที่ตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
     1.2 สังคม  มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมี
ความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน 
     1.3 ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิตมีงานและรายไดที่มั่นคงพอเพียงกับการดํารงชีวิตมีที่อยูอาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 
     1.4 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม มีความม่ันคงของอาหารพลังงานและน้ํา 
 2. ความม่ังคั่ง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ยกระดับเปนประเทศในกลุม
ประเทศรายไดสูงความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผละประโยชนจากการพัฒนาอยางเทา
เทียมกันมากขึ้น 
     2.1 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง สามารถสรางรายไดทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคท้ังการ 
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คมนาคมขนสง การผลิต การคา  การลงทุน และการทําธุรกิจ มีบทบาทสําคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก
เกิดสายสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางมีพลัง 
     2.2 ความสมบูรณในทุนที่จะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่อง ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา 
ทุนทางการเงิน ทุนที่เปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดลอม 
 3. ความยั่งยืน การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนให
เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอ ไมสรางมลภาวะ
ตอสิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยี่ยวยาของระบบนิเวศน 
     3.1 การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลอง
กับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่งเปนที่ยอมรับรวมกัน ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวม 
     3.2 มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน
เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
     3.3 ประชาชนทุกภาคสวนในสังคมยืดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ยุทธศาสตรชาติ 
 ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศนและทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตที่พึงประสงคนั้น จําเปนจะตองมี
การวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนให
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว เพ่ือถายทอดแนว
ทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และสรางความเขาใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมี
ความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
หรือคติพจนประจําชาติ “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน”เพ่ือใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูงอยู
ในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเปนธรรม ซึ่ง
ยุทธศาสตรชาติที่จะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปตอจากนี้ไป จะประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร  
ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง มีเปาหมายทั้งในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและชวยลดและ
ปองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสรางความเชื่อมั่นในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีตอ
ประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาท ิ
    (๑) การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
             (๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น สราง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
             (๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล 
             (๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ

ความสัมพันธกับประเทศมหาอ านาจ เพื่อปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม 

              (๕) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกาลังปองกันประเทศ  การรักษาความสงบเรียบรอย

ภายในประเทศสรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ 
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    (๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐาน 

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 

              (๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน 

 ๒. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เพ่ือใหประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสูการ
เปนประเทศพัฒนาแลว ซึ่งจาเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถ
ในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสรางความมั่นคงและ
ปลอดภัยดานอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ทั้งนี้ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดาน  อันไดแก
โครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย และการ
บริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 
    (๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแกการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสรางความเชื่อมั่น 
การสงเสริมการคาและการลงทุนที่อยูบนการแขงขันที่เปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม  ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสูความเปนชาติการคาเพ่ือใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และเปนการยกระดับไปสูสวนบน
ของหวงโซมูลคามากข้ึน 
    (๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม โดยมีการใชดิจิทัลและการคาที่เขมขนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ 
โดยมุงสูความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการดาเนินชีวิตและการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป  รวมทั้งเปนแหลงอาหารคุณภาพ 
สะอาดและปลอดภัยของโลก 
   (๓) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 
             (๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีสวนรวม มีการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง และ
โครงสรางพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคลองกับศักยภาพ 
             (๕) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
             (๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานาประเทศ  
สงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความมั่นคงดานตางๆ  เพ่ิมบทบาทของไทยในองคกรระหวาง
ประเทศ รวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ 
 ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปนรากฐานที่
แข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะการคิดวิเคราะหอยางมี
เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบ
แนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาท ิ
    (๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
             (๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และท่ัวถึง 
             (๓) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคานิยมที่พึงประสงค 
    (๔) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี 
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             (๕) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบม
เพาะจิตใจใหเขมแข็ง 
          ๔. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม เพ่ือเรงกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสรางความมั่นคงใหทั่วถึง ลดความเหลื่อมลาไปสูสังคมท่ีเสมอภาคและเปนธรรม  
กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาท ิ
    (๑) การสรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมลาทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
    (๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
    (๓) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอ้ือตอการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
    (๔) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน 
              (๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 ๕. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพ่ือเรงอนุรักษ
ฟนฟูและสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงดานน้ํา รวมทั้งมีความสามารถในการ
ปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  และพัฒนามุงสูการ
เปนสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 
    (๑) การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
    (๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ํา ใหมีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุมนา เนนการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 
    (๓) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
    (๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
    (๕) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
    (๖) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม 
 ๖. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  เพ่ือใหหนวยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสูทองถิ่นอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ 
    (๑) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดที่เหมาะสม 
    (๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
    (๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
    (๔) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    (๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 
    (๖) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
    (๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 
 

นโยบายรัฐบาล เนนยุทธศาสตร “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” 
 
 การพัฒนา วาดวยความเขาใจ เขาถึง และพัฒนา ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว พรอมใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 11 และความตองการของ
ประชาชน มารวมอยูในนโยบายทั้ง 11 ดาน 
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  1. นโยบายการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย  จะใชมาตรการทางกฎหมาย
มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินการกับ 
ผูคะนองปาก ยามใจหรือประสงคราย มุงสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ โดยไมคํานึงถึงความรูสึกและความ
ผูกพันภักดีของคนอีกเปนจํานวนมาก ตลอดจนเผยแพรความรูความเขาใจที่ถูกตองและเปนจริงเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริยและพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ตลอดจนเรงขยายผลตามโครงการและแบบอยางที่ทรงวางรากฐานไวใหแพรหลายเปนที่ประจักษ
และเกิดประโยชนในวงกวางอันจะชวยสรางความสมบูรณพูนสุขแพรประชาชนในที่สุด 
   2. นโยบายการรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ ในระยะเรงดวน  รัฐบาลไดให
ความสําคัญตอการเตรียมพรอมสูประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ดาน ไดแก การ
บริหารจัดการชายแดน การสรางความมั่นคงทางทะเล การแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ การสรางความ
ไววางใจกับประเทศเพ่ือนบานและการเสริมสรางในการปฏิบัติการทางการทหารรวมกันของอาเซียน โดยเนน
ความรวมมือเพ่ือปองกัน แกไขขอพิพาทตางๆและการแกไขปญหาเสนเขตแดนโดยใชกลไกระดับทวิภาคีและ
พหุภาคี เรงแกไขปญหาการใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคมใต โดยนํายุทธศาสตร เขาใจ เขาถึง และ
พัฒนามาใชตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี สงเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผูมีความคิดเห็นตางจากรัฐ 
สรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไมเลือกปฏิบัติ ควบคูกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีสอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นท่ีซึ่งเปนพหุสังคม ขจัดการฉวย
โอกาสกอความรุนแรงแทรกซอน เพ่ือซ้ําเติมปญหาไมวาจากผูมีอิทธิพลในทองถิ่นหรือเจาหนาที่ฝายบานเมือง 
ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธกับตางประเทศ และองคการระหวางประเทศที่อาจชวยคลี่คลายปญหาได  
    3. นโยบายการลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสรางโอกาสเขาถึงบริการของรัฐ  ใน
ระยะเฉพาะหนา จะเรงสรางโอกาส อาชีพ และการมีรายไดที่มั่นคงแกผูที่เขาสูตลาดแรงงาน โดยใหแรงงานทั้ง
ระบบมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานในทุกระดับอยางมีมาตรฐาน ปองกันและแกไข
ปญหาการคามนุษย รวมถึงปญหาผูหลบหนีเขาเมือง การทารุณกรรมตอแรงงานขามชาติ การทองเที่ยวที่เนน
บริการทางเพศและเด็ก และปญหาคนขอทาน โดยการปรับปรุงกฎหมายขอบังคับที่จําเปนและเพ่ิมความ
เขมงวดในการระวังตรวจสอบ 
    4. นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดใหมีการ
ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยใหความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน 
เพ่ือสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพ โดยเนนการเรียนรูเพ่ือสราง
สัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคนใหเปนที่ตองการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในดาน
การเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการระยะเฉพาะหนา จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
การศึกษาใหสอดคลองกับความจําเปนของผูเรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุน 
ใหเยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะ
พิจารณาจัดใหมีคูปองการศึกษาเปนแนวทางหนึ่งใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและประขาชนทั่วไปมีโอกาสรวมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และรวมในการปฏิ รูปการศึกษา
และการเรียนรู กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสูสถานศึกษา โดยใหสถานศึกษาสามารถเปนนิติบุคคล
และบริหารจัดการไดอยางอิสระและคลองตัวขึ้น 
      5. นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน โดย
วางรากฐานใหระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคสวนอยางมีคุณภาพโดยไมมีความเหลื่อมล้ํา
ของคุณภาพบริการในแตละระบบ และบูรณาการขอมูลระหวางทุกระบบหลักประกันสุขภาพ พัฒนาระบบบริหาร
สุขภาพ โดยเนนการปองกันโรคมากกวารอใหปวยแลวจึงมารักษา สรางกลไกจัดการสุขภาพในระดับเขต 
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แทนการกระจุกตัวอยูที่สวนกลาง ปรับระบบการจางงาน การกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให
เหมาะสมกับทองถิ่น สนับสนุนความรวมมือระหวางรัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย 
และสาธารณสุข ประสานการทํางานระหวางภาคสวนตางๆ ในสังคม เพื่อปองกันและแกปญหาการตั้งครรภ 
ในวัยรุน และปญหาดานการแพทยและจริยธรรมของการอุมบุญ การปลูกถายอวัยวะและสเต็มเซลล โดยจัด 
ใหมีมาตรการและกฎหมายที่รัดกุม 
            6. นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจะดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ
เปน 3 ระยะ คือ ระยะเรงดวนที่ตองดําเนินการทันที ระยะตอไปที่ตองแกไขปญหาพื้นฐานที่คางคาอยู และ
ระยะยาวที่ตองวางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง  
             7. นโยบายการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน เรงพัฒนาความ
เชื่อมโยงดานการขนสงภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน โดยเรงขับเคลื่อนตามแผนงานการพัฒนาความ
รวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนความรวมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-
เจาพระยา-แมโขง (ACMECS) แผนความรวมมือแหงอาวเบงกอลสําหรับความรวมมือหลากหลายสาขาวิชาการ 
และเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแมบทความเชื่อมโยงในอาเซียนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจาก 
การพัฒนาดานการคาชายแดนและโครงขายการคมนาคมขนสงบริเวณประตูการคาหลักของประเทศเพ่ือ 
รองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนขามแดน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) 
โดยระยะแรกใหความสําคัญกับดานชายแดนที่สําคัญ 6 ดาน ไดแก ปาดังเบซาร สะเดา อรัญประเทศ แมสอด 
บานคลองลึก และบานคลองใหญ 
            8. นโยบายการพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย 
และการพัฒนา และนวัตกรรมสนับสนุนการเพ่ิมคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุงเปาหมาย 
ใหไมต่ํากวา 1% ของรายไดประชาชาติและมีสัดสวนรัฐตอเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ เพื่อใหประเทศมีความสามารถในการแขงขันสงเสริมใหโครงการลงทุนขนาดใหญของประเทศ เชน 
ดานพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต ไฟฟา การจัดการน้ําและขยะ ใชประโยชนจากผลการศึกษาวิจัย  
และพัฒนาและนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีจําเปนจะตองซื้อวัสดุอุปกรณหรือเทคโนโลยี
จากตางประเทศจะใหมีเงื่อนไขการถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือใหสามารถพ่ึงตนเองไดในอนาคตดวย 
           9. นโยบายการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการ
อนุรักษกับการใชประโยชนอยางย่ังยืน ในระยะเฉพาะหนา เรงปกปองและฟนฟูพ้ืนที่อนุรักษ ทรัพยากรปาไม
และสัตวปา โดยใหความสําคัญในการแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ จัดทําแนวเขตทีดนของรัฐใหชัดเจน 
สงเสริมการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจในพื้นที่เอกชนเพื่อลดแรงกดดันในการตัดไมจากปาธรรมชาติในระยะ
ตอไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแกไขการบุกรุกที่ดินของรัฐโดยยึดแนวพระราชดําริที่ใหประชาชน
สามารถอยูรวมกับปาได เชน กําหนดเขตปาชุมชนใหชัดเจน บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศใหเปน
เอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดใหมีแผนบริหารน้ําของประเทศ เพ่ือใหการจัดทําแผนงานไม
เกิดความซ้ําซอนมีความเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบเรงรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย ที่เกิด
จากการผลิตและบริโภค ในพ้ืนที่ใดท่ีสามารถจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเปนพลังงานก็จะสนับสนุนให
ดําเนินการ สวนขยะอุตสาหกรรมนั้นจะวางระเบียบมาตรการเปนพิเศษ โดยกําหนดใหทิ้งในบอขยะ
อุตสาหกรรมที่สรางขึ้นแบบมีมาตรฐาน และพัฒนาระบบตรวจสอบไมใหมีการลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อ และใช
มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายอยางเด็ดขาด 
         10. นโยบายการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ จัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากร
ภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อสรางความเชื่อมั่นวางใจในระบบ 
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ราชการ ลดตนทุนดําเนินการของภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากร
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไวในระบบราชการ โดยจะดําเนินการตั้งแตระยะเฉพาะหนาไปตามลําดับความจําเปน
และตามที่กฎหมายเอ้ือใหสามารถดําเนินการไดในระยะแรก กระจายอํานาจเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึง
บริหารสาธารณะไดรวดเร็ว ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย มิใหเจาหนาที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช
อํานาจโดยมิชอบกอใหเกิดการทุจริต หรือสรางความเสียหายแกประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะ
หนาจะเนนการปรับปรุงหนวยงานใหบริการดานการทําธุรกิจ การลงทุน และดานบริการสาธารณะใน
ชีวิตประจําวันเปนสําคัญ เสริมสรางระบบคุณธรรมในการแตงตั้งและโยกยายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการ
ปองกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และสงเสริมใหมีการนําระบบพิทักษคุณธรรมมาใชในการบริหารงาน
บุคคลของเจาหนาที่ฝายตางๆปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพ่ือใหครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต และการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือวาเรื่องนี้เปนวาระสําคัญเรงดวนแหงชาติและ
เปนเรื่องที่ตองแทรกอยูในการปฏิรูปทุกดาน ทั้งจะเรงรัดการดําเนินการตอผูกระทําการทุจริตทั้งในดานวินัย
และคดี รวมทั้งใหผูใชบริการมีโอกาสประเมินระดับความนาเชื่อถือของหนวยงานรัฐ และเปดเผยผลการ
ประเมินตอประชาชน อีกท้ังจะทํากรณศีึกษาที่เคยเปนปญหา เชน การจัดซื้อจัดจาง การรวมทุน การใชจายเงิน
ภาครัฐ การปฏิบัติโดยมิชอบ ซึ่งไดมีคําวินิจฉัยขององคกรตางๆ มาเปนบทเรียนใหความรูแกเจาหนาที่ของรัฐ 
และประมวลเปนกฎระเบียบหรือคูมือในการปฎิบัติราชการ 
   11. นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ในระยะเฉพาะหนา จะเรง
ปรับปรุงประมวลกฏหมายหลักของประเทศและกฎหมายอ่ืนๆที่ลาสมัย ไมเปนธรรม ไมสอดคลองกับความ   
ตกลงระหวางประเทศ เปนอุปสรรคตอการบริหารราชการแผนดิน โดยจะใชกลไกของหนวยงานเดิมที่มีอยูและ
ระดมผูทรงคุณวุฒิมาเปนคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเปนผูเรงดําเนินการ เพ่ิมศักยภาพหนวยงานที่มี
หนาที่ใหความเห็นทางกฎหมาย และจัดทํากฎหมายใหปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว สามารถใหความชวยเหลือ
ภาคเอกชนและประชาชนไดตามหลักเกณฑที่เปดกวางขึ้นในระยะตอไป จะจัดตั้งองคกรปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐนําเทคโนโลยีทีทันสมัยและความรูทางนิติวิทยาศาสตรมาใชเพื่อเรงรัด
การดําเนินคดีทุกขั้นตอนใหรวดเร็วเกิดความเปนธรรม ปรับปรุงระบบการชวยเหลือทางกฎหมายและคาใชจาย
แกประชาชนที่ไมไดรับความเปนธรรม โดยใหเขาถึงความเปนธรรมไดงายและรวดเร็ว สงเสริมกองทุนยุติธรรม
เพ่ือชวยเหลือคนจนและผูดอยโอกาส คุมครองผูถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผูบริสุทธิ์หรือไดรับ
ผลกระทบจากความไมเปนธรรมนํามาตรการทางการเงิน ภาษี และการปองกันการฟอกเงินมาใชกับการ
ปองกันและปราบปรามผูมีอิทธิพลและเจาหนาที่ของรัฐที่ทุจริตประพฤติมิชอบ หรือกระทําผิดดานคามนุษย 
แรงงานทาส การกอการรายสากล ยาเสพติด อาชญากรรมขามชาติ    
  

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 
 

 1. กรอบวิสัยทัศนและเปาหมาย 
    มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มีความ

มั่นคงและยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” ของประเทศ 
 2. เปาหมายการพัฒนา ประกอบดวยเปาหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพดังนี้ 
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             2.1 การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง โดยเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํา
กวารอยละ 5 ตอป ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมขึ้นไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 2.5 ตอป การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ํากวา
เฉลี่ยรอยละ 8 
             2.2 การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสราง สังคมสูงวัยอยาง
มีคุณภาพ 
             2.3 การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากข้ึน บริการทาง
สังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางทั่วถึง 
             2.4 การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รักษาความม่ันคง
ของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีการบริหารจัดการน้ําใหสมดุล 
             2.5 การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ 
 3. แนวทางการพัฒนา 
              3.1 การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง โดยการ
สงเสริมการวิจัยและพัฒนา พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ผลักดันใหผูประกอบการมีบทบาทหลักดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนตางชาติใหเขามาลงทุนในR&D 
Centerตลอดจนผลักดันงานวิจัยใหใชประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา 
จัดทํา Technology Roadmap สงเสริมอุตสาหกรรม Carbon Fiber การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน การ
สงเสริมผูประกอบการที่เขมแข็งและพาณิชยดิจิตอลเรงลงทุนและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคม
ขนสง เพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงขายรถไฟใหเปน
โครงขายหลักในการเดินทางและขนสงของประเทศ 
           3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ การ
พัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง การพัฒนาดานสุขภาพ โดยสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการแพทยเพ่ือรองรับการเปนสังคมผูสูงอายุ 
           3.3 การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม โดยยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ การ
จัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน สรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร การเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค 
           3.4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง การลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่ง
อํานวยความสะดวกของเมือง การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเชื่อมโยงกับเพ่ือนบาน สงเสริมการลงทุน 
การคาชายแดน และจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
           3.5.การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การรักษาทุน
ทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียวใชประโยชนจากทุนธรรมชาติโดยคํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพการฟนตัว
ปกปองรักษาทรัพยากรปาไม การสงเสริมการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สรางระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช
แลว ที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู Zero Waste Society การสงเสริมการผลิต การลงทุน และการสรางงาน 
สีเขียว การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวาง
ประเทศ การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศและการบริหาร
จัดการเพ่ือลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ 
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           3.6. การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ การสรางความโปรงใส การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ใหมีความเปนมืออาชีพและเพียงพอ เพ่ือใหระบบราชการเล็กแตมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพสูง การ
พัฒนา อปท. ใหสามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง การสรางระบบตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการที่ใชจายงบประมาณมากและมีผลกระทบในวงกวาง 
      4. ยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning) 
          ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงที่มีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดานการขนสง
และโลจิสติกสของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) เปนแหลงผลิต
สินคาเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัยแหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ มี 10 ยุทธศาสตร ประกอบดวย ดังนี้ 
          ยุทธศาสตรที่ ๑ การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 แนวทางการพัฒนา 
 1. ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่ พึง
ประสงค 
 2. พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรูและความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา 
              ๒.๑ สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่ เหมาะสม 
     ๒.๒ พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุนใหมีทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มีความคิด สรางสรรค 
มีทักษะการทํางานและการใชชีวิตที่พรอมเขาสูตลาดงาน 
     ๒.๓ สงเสริมแรงงานใหมีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพที่เปนไปตามความ ตองการของ
ตลาดงาน 
     ๒.๔ พัฒนาศักยภาพของกลุมผูสูงอายุวัยตนใหสามารถเขาสูตลาดงานเพ่ิมข้ึน 
 ๓. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
 ๔. ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและใหทุกภาคสวนคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ 
 ๕. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและลดคาใชจายในระบบสุขภาพภาครัฐ 
 ๖. พัฒนาระบบการดูแลและสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
 ๗. ผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง 

          ยุทธศาสตรที่ ๒ การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  
          แนวทางพัฒนา 
 ๑. การเพิ่มโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ ๔๐ ที่มีรายไดต่ําสุดใหสามารถเขาถึง 
บริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ  
      ๑.๑ ขยายโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพใหแกเด็กและเยาวชนที่ดอยโอกาส ทาง
การศึกษาอยางตอเนื่องโดยไมถูกจํากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่ และสภาพรางกาย 
               ๑.๒ จัดบริการดานสุขภาพใหกับประชากรกลุมเปาหมายฯ ที่อยูในพ้ืนที่หางไกล 
      ๑.๓ สรางโอกาสในการมีที่ดินทํากินของตนเองและยกระดับรายได 
      1.4 กําหนดนโยบายการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล้ําในสังคมและเอ้ือประโยชนตอกลุมคนที่มี
รายไดนอยใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

               1.5 เพ่ิมการจัดสวัสดิการสังคมใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ ๔๐ ที่มีรายไดต่ําสุด 
อยางเพียงพอและเหมาะสม 

 2. การกระจายการใหบริการภาครัฐทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให 
ครอบคลุมและทั่วถึง 
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    2.1 สงเสริมใหมีการกระจายการบริการดานการศึกษาที่มีคุณภาพใหมีความเทาเทียมกัน 
มากขึ้นระหวางพ้ืนที่ 
    2.2 บรหิารจัดการการใหบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพใหครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
    2.3 เรงรณรงคและประชาสัมพันธใหแรงงานนอกระบบตระหนักถึงประโยชนของการสราง
หลักประกันในวัยเกษียณและประโยชนจากระบบประกันสังคม  
    2.4 สงเสริมใหประชากรกลุมตางๆ โดยเฉพาะกลุมเด็ก-เยาวชน สตรี ผูพิการ ผูสูงอายุ 
และผูดอยโอกาสทางสังคม สามารถเขาถึงบริการของรัฐ 
    2.5 ปรับปรุงปจจัยแวดลอมทางธุรกิจ รวมทั้งกฎหมาย กฎระเบียบใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรม 
 3. การเสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสรางความเขมแข็งการเงิน 
ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได มีสิทธิในการจัดการทุน 
ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชม 
    3.๑ สรางและพัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลงในชุมชนใหมีขีดความสามารถในการสรางแรง 
บันดาลใจใหเกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา มีจุดยืนทางความคิด มีธรรมาภิบาลในการบริหารและพัฒนาชุมชน 
สงเสริมการรวมกลุมและสรางจิตสานึกใหชุมชนพ่ึงพาตนเอง รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุน 
    ๓.๒ สงเสริมใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัย และการถายทอดองคความรูใน 
ชุมชน เพ่ือนําไปสูการแกไขปญหาในพื้นที่และการตอยอดองคความรูไปสูเชิงพาณิชย รวมทั้งสงเสริม 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสรางการจัดการความรูในชุมชน 
     ๓.๓ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยสงเสริมการประกอบอาชีพของผูประกอบการระดับชุมชน 
การสนับสนุนศูนยฝกอาชีพชุมชน การสงเสริมการเชื่อมตอระหวางเครือขายอุตสาหกรรม (Cluster) ใน 
พ้ืนที่กับเศรษฐกิจชุมชน การสรางความรวมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการรวมกันพัฒนา 
๗๖ ความรูในเชิงทฤษฎีและสามารถนาไปประยุกตใชในทางปฏิบัติเพื่อสรางศักยภาพใหกับชุมชนในการ
ประกอบธุรกิจการสนับสนุนการประกอบธุรกิจแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมถึงการสงเสริมการทองเที่ยวทองถิ่น
และการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในชุมชนที่มีแหลงทองเที่ยว 

    ๓.๔ สนับสนุนการใหความรูในการบริหารจัดการทางการเงินแกชุมชนและครัวเรือนการปรับองคกร
การเงินของชุมชนใหทาหนาที่เปนสถาบันการเงินในระดับหมูบานตําบลที่ทาหนาที่ทั้งการใหกูยืมและการออม 
และจัดตั้งโครงขายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณเปนแมขาย 
    ๓.๕ สนับสนุนชุมชนใหมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการ บริการ และการจัดการทรัพยากรในชุมชน 
ในลักษณะเปนหุนสวนกับหนวยงานภาครัฐ อปท. ในการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน โดยเปดรับสมาชิกทุกคน 
ในทองถิ่นโดยไมเลือกปฏิบัติ ผลักดัน พ.ร.บ.โฉนดชุมชน เพ่ือใหชุมชนมีการบริหารจัดการและใช 

          ยุทธศาสตรที่ ๓ การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน 
          แนวทางการพัฒนา 
 1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม เพ่ือสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพ 
ทางเศรษฐกิจ จาเปนตองเพ่ิมศักยภาพของเศรษฐกิจเพ่ือใหเศรษฐกิจขยายตัวไดสูงขึ้นโดยไมสรางแรงกดดันให 
เกิดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด เกิดภาวะเงินเฟอ และแรงกดดันตอภาระการคลังที่มากเกินควร มีการกระจาย 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ือสนับสนุนการกระจายผลประโยชนการพัฒนา โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
    1.1 การพัฒนาดานการคลัง โดย 
  (1) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหารและการ
ตรวจสอบกระบวนการงบประมาณของประเทศ 
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  (2) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดภาครัฐและขยายฐานภาษีใหครอบคลุม 
  (3) ใชเครื่องมือทางภาษีเพ่ือสรางแรงจูงใจใหเกิดการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งเพ่ือเปนชองทางในการเพ่ิมรายไดภาครัฐ 
  (4) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  (5) ปรับโครงสรางการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจทั้งระบบและฟนฟูรัฐวิสาหกิจที่ 
มีปญหาฐานะการเงิน 
  1.2 การพัฒนาภาคการเงิน โดย 
           (1) เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุน 
  (2) ขยายการเขาถึงบริการทางการเงิน 
  (3) พัฒนานวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหมๆ 
  (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสถียรภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
 2. การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ มุงเนน
การสรางความเชื่อมโยงของหวงโซมูลวาระหวางภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการวาการลงทุน เพ่ือ
ยกระดับศักยภาพในการแขงขันของประเทศ สรางรายไดและกระจายรายไดสูวนในชุมชนอยางท่ัวถึงอันจะ 
นํามาซึ่งความเขมแข็งของทั้งเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐานราก ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 
โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
      ๒.๑ การพัฒนาภาคการเกษตร โดย 
            (๑) เสริมสรางฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน  
   (2) สรางและถายทอดองคความรูทางวิชาการ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม และ
ภูมิปญญาทองถิ่นดานการเกษตรแบบมีสวนรวม 
   (3) ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอาหารเขาสูระบบมาตรฐานและสอดคลองกับความ
ตองการของตลาด 
   (4) เสริมสรางขีดความสามารถการผลิตในหวงโซอุตสาหกรรมเกษตร 
   (5) สงเสริมและเรงขยายผลแนวคิดการททําการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   (6) พัฒนาปจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตรและสนับสนุน 
เกษตรกรรุนใหม 
            2.2 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ซึ่งแบงกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายไดเปน ๒ กลุม 
   (๑) กลุมอุตสาหกรรมที่ปจจุบันประเทศไทยมีพ้ืนฐานที่เขมแข็งที่จะตอยอดไปสูอุตสาหกรรม
ที่ใชเทคโนโลยีขั้นกาวหนามากข้ึน  
   (๒) กลุมอุตสาหกรรมอนาคตที่ใชโอกาสจากบริบทใหมๆ ของโลก 
      2.3 การพัฒนาภาคบริการและการทองเที่ยว โดย 
   (๑) เสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการที่มีศักยภาพ ทั้งฐาน
บริการเดิมและฐานบริการใหมเพ่ือสงเสริมใหเศรษฐกิจของประเทศเติบโตไดอยางเขมแข็ง    
   (2) พัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวเชิงบูรณาการ 
   (3) พัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาอยางครบวงจร 
      2.4 การพัฒนาภาคการคาและการลงทุน โดย 
   (1) สงเสริมการทางตลาดเชิงรุก 
   (2) พัฒนาการอานวยความสะดวกทางการคาใหไดมาตรฐานสากล 
   (3) สนับสนุนผูประกอบการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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   (4) สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 
   (๕) พัฒนาปจจัยสนับสนุนเพื่อสงเสริมการลงทุนในประเทศและการลงทุนของคนไทยใน
ตางประเทศ 
   (6) ปรับปรุงแกไขกฎหมายและกฎ ระเบียบ 
   (7) พัฒนาระบบทรัพยสินทางปญญา 

          ยุทธศาสตรที่ ๔ การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
          แนวทางการพัฒนา 
 ๑. การรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สรางสมดุลของการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืนและ
เปนธรรม ใชประโยชนจากทุนธรรมชาติโดยคํานึงถึงขีดจากัดและศักยภาพในการฟนตัว รักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม รวมทั้งผลักดัน
แนวทางการประเมินมูลคาของระบบนิเวศน และการสรางรายไดจากการอนุรักษเพ่ือใชในการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ดังนี้ 
     1.๑ อนุรักษฟนฟูทรัพยากรปาไมเพ่ือสรางสมดุลธรรมชาติ 
     1.2 อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน 
     1.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแกไขการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 
     1.4 ปกปองทรัพยากรทางทะเลและปองกันการกัดเซาะชายฝง 
      1.5 วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรแรเพ่ือใหเกิดการใชประโยชนสูงสุดและลดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมและประชาชน 
 2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เพ่ือใหเกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน 
โดยค านึงถึงศักยภาพ และขอจ ากัดดานสิ่งแวดลอมและมิติเชิงสังคมของพ้ืนที่ลุมน้ า ดังนี้ 

      2.1  เรงรัดใหมีการประกาศใชรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา  
      2.2 เรงรัดใหมีแผนบริหารจัดการทรัพยากรนาในระดับลุมน้ําอยางบูรณาการทั้ง ๒๕ ลุมน้ํา 
      2.3 ผลักดันกระบวนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรมาใชเปนเครื่องมือนําเสนอ
ทางเลือกในการตัดสินใจระดับนโยบาย แผน และแผนงาน ที่เหมาะสมกับศักยภาพของลุมน้ํา 
       2.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ําของแหลงน้ําตนทุนและระบบกระจายน้ําที่มีอยูใหมากขึ้น 
       2.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ําและการจัดสรรน้ําตอหนวยใหสามารถสรางมูลคาเพ่ิม 
ไดสูงขึ้นทั้งภาคการผลิตและการบริโภค 
 3. แกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม ดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น้ําเสีย 
และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สรางเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมหรือเมืองสีเขียวเพ่ือ 

สรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับประชาชน โดยมีแนวทางด าเนินงาน ดังนี้ 

       3.1 เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะตกคางสะสมในพ้ืนที่วิกฤต ผลักดันกฏหมายและกลไกเพ่ือ
การคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเปนพลังงาน ใชมาตรการทางเศรษฐศาสตรเพ่ือใหเกิดการลดปริมาณขยะ 
รวมทั้งสรางวินัยคนในชาติเพ่ือการจัดการขยะอยางยั่งยืน 
       3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ําในพ้ืนที่ลุมน้ําวิกฤตและลุมน้ําสําคัญ 
อยางครบวงจร โดยลดการเกิดน้ําเสียจากแหลงกําเนิด 
       3.3  แกไขปญหาวิกฤตหมอกควันไฟปาในเขตภาคเหนือและภาคใต 
       3.4 ปรับปรุงกฎหมายและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเมืองเพ่ือรองรับการเติบโตที่เปน 
มิตรกับสิ่งแวดลอม 
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 4. สงเสริมการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยเนนการบริหารจัดการทรัพยากร 

อยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชแนวคิดตลอดวัฏจักรชีวิต 

(Life Cycle Thinking) ดังนี้ 

     ๔.๑ สงเสริมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
     4.2 สนับสนุนการผลิตภาคการเกษตรไปสูเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 
     4.3 สงเสริมการทองเที่ยวที่ยั่งยืน โดยคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ 
     4.4 สรางแรงจูงใจเพ่ือใหเกิดการปรับเปลี่ยนไปสูการบริโภคท่ียั่งยืน 
     4.5 สนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวตอ 
 5. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
      ๕.๑ จัดทําและปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใหสามารถ
รองรับพันธกรณีระหวางประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
      5.2 พัฒนามาตรการและกลไกเพ่ือสนับสนุนการลดกาซเรือนกระจกในทุกภาคสวน 
      5.3 สงเสริมภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีการจัดเก็บและรายงาน
ขอมูลเกี่ยวกับการปลอยกาซเรือนกระจก 
      5.4 เพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือ
สนับสนุนการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
      5.5 สรางความรู ความเขาใจ ความตระหนัก และการมีสวนรวมของประชาชน และ 
ภาคสวนตางๆ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 ๖. บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ  เพ่ือใหเกิดความเสียหายนอยที่สุดและนาไปสู 
การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย 
     ๖.๑ บูรณาการการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเขาสูกระบวนการวางแผน ทั้งระดับชาติ ระดับชุมชน
ทองถิ่น และสาขาการผลิตตางๆ 
     6.2 เสริมสรางขีดความสามารถในการเตรียมความพรอมและการรับมือภัยพิบัติ 
     6.3 พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน 
     6.4 พัฒนาระบบการฟนฟูบูรณะหลังการเกิดภัย 
 ๗. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแกไขปญหาความขัดแยงดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
     ๗.๑ ปรับปรุงกลไกและกระบวนการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพทุกขั้นตอน 
     7.2 ผลักดันการนําแนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic 
Environmental Assessment: SEA) ใหมีผลบังคับใชตามกฎหมายเพื่อนาไปสูการปฏิบัติ 
     7.3 สรางจิตสํานึกความตระหนัก และปรับปรุงกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนสงเสริม
บทบาทภาคเอกชนและชุมชนเพ่ือสรางพลังรวม 
          ๘. การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ โดยผลักดันการจัดทําแผนแมบทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของอาเซียน แสวงหาแนวทางความรวมมือกับอาเซียนและ
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขงในประเด็นการขนสงขามพรมแดน การบริหารจัดการพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติและ
การแกไขปญหาหมอกควันขามแดน สรางความรูความเขาใจและแนวทางปฏิบัติที่ถูกตองเกี่ยวกับกฎหมายและ
ขอตกลงระหวางประเทศใหกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ รวมทั้งควรมีการทบทวนกฎหมายและขอตกลงระหวาง
ประเทศดานการคาและสิ่งแวดลอมตามความเหมาะสมและความสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน เพ่ือ
ปองกันปญหาทางดานการคาหรือการตัดสิทธิ์ทางการคา อาท ิปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการ 
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รายงาน และไรการควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU) ติดตามและเฝาระวงัมาตรการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อาจสงผลกระทบทางการคาและการลงทุน ตลอดจนสนับสนุนการศึกษา
งานวิจัยเกี่ยวกับพันธกรณีดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 

          ยุทธศาสตรที่ ๕ การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาตเิพื่อการพัฒนาประเทศสูความม่ังคั่งและยั่งยืน 
          แนวทางการพัฒนา 
 ๑. การรกัษาความม่ันคงภายใน เพื่อใหเกิดความสงบในสังคมและธํารงไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
      ๑.๑ สรางจิตสานึกของคนในชาติใหมีความหวงแหน และธ ารงรักษาสถาบนัชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย โดยปลูกฝงและสรางความตระหนักถึงความส าคัญ พรอมทั้งก าหนดมาตรการเพ่ือปองกัน 

การกระท าที่มีแนวโนมที่จะสงผลกระทบตอสถาบันหลักของชาติ 

      ๑.๒ เสริมสรางความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนาภาคการเมือง  

โดยปลูกฝงคานิยมและเสริมสรางความรูความเขาใจของการอยูรวมกันบนพ้ืนฐานความแตกตางทางความคิดและ

อุดมการณทางการเมือง ภายใตสิทธิและหนาที่ตามระบอบประชาธิปไตยและค านึงถึงความมั่นคงและผลประโยชน

ของชาติอยางแทจริง 

      ๑.๓ ปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยกระบวนการสันตสิุขแนวทาง

สันติวิธ ีและกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนที ่บนพ้ืนฐานความแตกตางทาง อัตลกัษณและชาติพันธุ เพ่ือ

ขจัดความขัดแยง ลดความรุนแรงตามแนวทาง “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” พรอมทั้งสรางโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจ

และความเปนธรรมทางสังคมในพ้ืนที่ 

 ๒. การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ เพื่อเตรียมความพรอมในการรับมือภยัคุกคามทั้ง
การทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
     ๒.๑ พัฒนาศักยภาพและความพรอมของกองทัพในการปูองกันและรักษาผลประโยชนของประเทศ โดย

พัฒนากาลังพลใหมีความรูความสามารถและมีความพรอมในการปฏิบัติไดทันเหตุการณมีอาวุธ ยุทโธปกรณ

ยุทธภัณฑ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสม เพียงพอ พรอมสนับสนนุการพัฒนาประเทศ การชวยเหลือและบรรเทา

สาธารณภยัไดอยางมีประสิทธภิาพ 

     ๒.๒ พัฒนาระบบงานดานการขาวที่มีประสิทธภิาพ มีกลไกเสริมสรางความรวมมือพัฒนาองคความรู 

ศึกษาวิเคราะหแนวโนมภัยคุกคาม รวมทัง้จัดทาฐานขอมูลดานการขาวที่มีความเชื่อมโยงระหวางหนวยงาน

ภายในประเทศและตางประเทศอยางเปนระบบ ใหมีความพรอมในการสนบัสนุนขอมูลเพ่ือเตรยีมการรับมือภัย

คุกคามดานความมั่นคงทั้งในประเทศและในระดับนานาชาต ิ

     ๒.๓ มีระบบเตรียมพรอมและกลไกเผชิญเหตุที่มีประสิทธิภาพ ใหพรอมในการปฏิบัติทั้งในยามปกติและใน

สถานการณวิกฤต ิทั้งจากภัยคุกคามดานความมั่นคงและจากสาธารณภัยขนาดใหญที่กลไกปกติไมสามารถรองรับได 

     ๒.๔ พัฒนาระบบรวบรวมและเชื่อมโยงขอมูลดานการกอการรายทั้งหนวยงานภายใน 

และหนวยงานภายนอกประเทศเพ่ือเปนขอมูลในการติดตาม วิเคราะหและสังเคราะหความรูดานการตอตาน 

การกอการรายและภยัคุกคามความมั่นคง ควบคูกับการพัฒนาแนวทางที่เหมาะสมใหมีประสิทธิภาพและ 

รองรับการปฏิบัติงานทุกภาคสวน 

     ๒.๕ พัฒนาอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ โดยเสริมสรางการวิจัยและพัฒนาควบคูไปกับ 

การสรางความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และมิตรประเทศในการสรางองคความรูและแลกเปลี่ยน 

เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาอาวธุยุทโธปกรณและยุทธภัณฑ 
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 ๓. การสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศดานความม่ันคง เพื่อบูรณาการความรวมมือกับมิตร
ประเทศเพ่ือผลประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคม และการปองกันภัยคุกคามขามชาติ  
     ๓.๑ ด าเนินความสัมพันธกับตางประเทศอยางสมดุล เพ่ือเอ้ือตอการสงเสริมและรักษาผลประโยชนและ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานอาเซียน และนานา

ประเทศในการแลกเปลี่ยนขอมูลการขาว และการรวมกันด าเนินการเชิงรุกเพ่ือปองกันแกไขปญหาและลดผลกระทบ

จากภัยคุกคาม ทั้งปญหาขามชาติ ปญหาทาทายดานความมั่นคงระหวางประเทศ และสาธารณภัยขนาดใหญ 

     ๓.๒ เสริมสรางความไวเนื้อเชื่อใจกับประเทศเพ่ือนบาน และสงเสริมความรวมมือในการบริหารจัดการ

ความมั่นคงตามแนวชายแดน เพ่ือรวมแกไขปญหาที่มีอยูและสงเสริมใหชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบานเปน

ชายแดนแหงความรวมมือ โดยพัฒนาความเปนหุนสวนยุทธศาสตรดานความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดนการลักลอบเขา

เมือง การตรวจคนเขาเมืองการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและการสรางความสัมพันธระดับประชาชน 

     ๓.๓ ด าเนินบทบาทเชิงรุก และใชกรอบความรวมมือระหวางประเทศทั้งระดับภูมิภาคและพหุภาคี เพ่ือ

ปกปองและรักษาผลประโยชนของไทย ตลอดจนเสริมสรางขีดความสามารถแลกเปลี่ยนและเรียนรูแนวปฏิบัติที่เปน

เลิศและรวมมือในการรับมือกับภัยคุกคามดานความมั่นคงระหวางประเทศ อาทิ การกอการราย การโยกยายถิ่นฐาน 

การลักลอบเขาเมือง การคามนุษย ความมั่นคงดานไซเบอร ภยัพิบัติ โรคระบาดและโรคติดตอรายแรง 

     ๓.๔ พัฒนาระบบการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลดานไซเบอรใหมีความมั่นคงปลอดภัยและการดูแล

ระบบการสงขอมูลสวนบุคคลขามแดนไปตางประเทศใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

 ๔. การรักษาความม่ันคงและผลประโยชนของชาติทางทะเลเพื่อคงไวซึ่งประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคม
และความม่ันคงของชาติเหนืออาณาเขตทางทะเล 
     ๔.๑ เสริมสรางความรวมมือในการรักษาความมั่นคงทางทะเลทั้งภายในประเทศและตางประเทศ  
เพ่ือแกไขปญหาพ้ืนที่อางสิทธิทับซอนทางทะเล รวมทั้งพัฒนาความรวมมือในการแสวงหาและใชประโยชน 
จากทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืน พัฒนาระบบและกลไกการใหความชวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยใน 
ทะเลใหมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรักษาเสนทางคมนาคมทางทะเลใหมีความปลอดภัยและเอ้ือตอการใช 
ประโยชนรวมกัน 
     ๔.๒ แกไขปญหาการแยงชิงทรัพยากรโดยรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอมทางทะเล และคุมครอง ปกปอง และรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลจากการกระทําผิดกฎหมายใน 
ทะเล พัฒนากลไกในทางปฏิบัติในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล และปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ
ตางๆ 
ใหมีความทันสมัยและเปนสากล ใหเกิดเอกภาพและระบบการบริหารจัดการที่ดีในการดําเนินงานดานการ 
รักษาความมั่นคงและผลประโยชนของชาติทางทะเลในภาพรวมของประเทศ รวมทั้งบูรณาการการใช 
ทรัพยากรและการขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติใหไดอยางเปนรูปธรรม 
     ๔.๓ พัฒนาสรางการรับรูและความเขาใจเกี่ยวกับคุณคาของทะเล การใชประโยชนจากทะเล 

อยางมีจิตส านึกรับผิดชอบ และมีความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับการด าเนินกิจกรรมทางทะเล 

รวมทั้งสงเสริมการพัฒนาองคความรูทางทะเลและการสรางนวัตกรรมที่เปนประโยชนตอการพัฒนาในอนาคต 

 ๕. การบริหารจัดการความม่ันคงเพื่อการพัฒนา เพื่อใหเกิดความสอดคลองกันระหวางแผนงานที่
เกี่ยวของกับความม่ันคงการพัฒนาภายใตการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
     ๕.๑ ปรับปรุงระบบติดตาม เฝาระวัง ศึกษา วิเคราะหและประเมินสถานการณดานความมั่นคง 
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ สภาวะแวดลอมดานความมั่นคง พิสูจนทราบและคาดการณภัยคุกคาม 
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เพ่ือเสนอแนะแผนปองกันความเสียหายและการเตือนภัยที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
และลดผลกระทบตอการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในกรณีท่ีจะกอภัยคุกคามตอความมั่นคงของประเทศ 
โดยใชกลไกระดับชาติเพ่ือเชื่อมโยงกลไกอ่ืนๆ ในการรวมกันพิจารณาเมื่อมีสถานการณท่ีคาดวาจะสงผล 
กระทบตอความมั่นคงใหสามารถกําหนดแนวทางแกไขไดอยางมีประสิทธิภาพ 
     ๕.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพในการปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบตางๆ เพ่ือสรางความพรอมในการเผชิญ
สถานการณที่อาจเกิดข้ึนอยางฉุกเฉินทั้งในปจจุบันและอนาคต โดยมีแผนปฏิบัติการและมีการฝกทดสอบ
ปฏิบัติในทุกระดับอยางเหมาะสม 
     ๕.๓ พัฒนากลไกดานความม่ันคงและระบบการขับเคลื่อนแผนงานตางๆ ใหพรอมรับสถานการณ
ทั้งระดับชาติและระดับพื้นที่ โดยสรางเครือขายการสนับสนุน ทั้งดานนโยบาย องคความรูและการสรางกลไก
ขับเคลื่อนแผนงานดานเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงระดับพื้นที่ โดยใหมีความเชื่อมโยงและตอบสนองตอ
นโยบายรัฐบาล พรอมทั้งสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนงานและการจัดสรรงบประมาณดานความมั่นคงแบบ
บูรณาการใหมีความชัดเจนในทุกระดับ ควบคูไปกับการสนับสนุนการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
(ประชารัฐ) ในการกําหนดและขับเคลื่อนแผนงานดานความม่ันคงระดับพ้ืนที่ 

          ยุทธศาสตรที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครฐั การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
                             ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
          แนวทางการพัฒนา 
 ๑. ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครฐั ใหมีความโปรงใส 
ทันสมัย คลองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุมคา  สามารถใหบริการประชาชนในรูปแบบทางเลือกท่ี

หลากหลายและมีคุณภาพ ขาราชการมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่องคกรมี 

สมรรถนะสูงและมีความทันสมัย ราชการบริหารสวนกลางมีขนาดเล็กลง และราชการบริหารสวนทองถิ่นมี

ขนาดที่เหมาะสมกับพ้ืนที่รับผิดชอบ โดย 

     ๑.๑ ก าหนดภารกิจ ขอบเขตอ านาจหนาที่ของราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค 

และทองถิ่นใหชัดเจนและไมซ้ าซอน 

     1.2 ปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงานของภาครัฐใหมีลักษณะบูรณาการ สามารถสงเสริม 
กระบวนการการผลิตและการใหบริการของภาคเอกชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     1.3 กําหนดหลักการและแนวทางในการยุบเลิกภารกิจหรือปรับลดหนวยงานบริหารราชการ

สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาคใหเหลือเพียงการปฏิบัติภารกิจเฉพาะที่ไมอาจมอบใหราชการบริหารสวนภูมิภาค 

ด าเนินการแทนหรือไมสามารถถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือภาคเอกชนองคกรพัฒนาเอกชน 

ธุรกิจเพ่ือสังคม ภาคประชาสังคม หรือชุมชนและประชาชนรับไปด าเนินการแทนได 

     1.4 พัฒนาบุคลากรและปฎิรูประบบบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ 
     1.5 จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนารัฐวิสาหกิจในระยะยาวใหมีความชัดเจนและสามารถ 
ปฏิบัติได พรอมทั้งทบทวนบทบาทใหมีความสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและความจ าเปนของรัฐวิสาหกิจ 

ตามวัตถุประสงคในการจัดตั้ง 

 ๒. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสรางกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง
ภาครัฐ เพ่ือใหการจัดสรรและการใชจายมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับเวลา เกิดความเสมอภาค ลดความ
เหลื่อมล้ า มีกลไกและชองทางใหประชาชนและภาคเอกชนเขาถึงขอมูล สามารถตรวจสอบกระบวนการ

ด าเนินงาน งบประมาณ และการคลังของภาครัฐไดอยางโปรงใสยิ่งขึ้น โดย 
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     ๒.๑ แกไขพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ใหสงเสริมการจัดสรรงบประมาณแบบ

บูรณาการ และงบประมาณเชิงพ้ืนที่ ใหจังหวัด กลุมจังหวัด และราชการบริหารสวนทองถิ่นเปนหนวยรับการ

จัดสรรงบประมาณได ใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจในกระบวนการงบประมาณ ตั้งแตการ

เสนอโครงการตามแผนพัฒนาชุมชนที่สามารถเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาทองถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด ตลอดจน

ตรวจสอบและติดตามผลการใชจายงบประมาณเชิงพื้นที่ รวมทั้งแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของใหสอดคลอง 

     2.2 ปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาระดับพ้ืนที่ใหเชื่อมโยงตั้งแตระดับชุมชนถึงระดับ

จังหวัด โดย 

  (๑) ระดับหมูบาน จัดทาแผนชุมชนที่ใชขอมูลและการมีสวนรวมของประชาชนผานเวที
ประชาคมหมูบาน รวมทั้งจัดทําขอเสนอแผนงานโครงการที่ชุมชนตองการ 
  (๒) ระดับตําบล เปดเวทีประชาคมระดับตําบลโดยใชคณะกรรมการหมูบานสภาองคกรชุมชน 
เขามาเปนกลไกในการใหคําปรึกษาตั้งแตระดับหมูบานถึงตําบล เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาตําบลและเสนอขอรับ
การจัดสรรงบประมาณจากสภาทองถิ่นระดับตําบล 
  (๓) ระดับอําเภอ เปนหนวยบูรณาการแผนพัฒนาตําบลใหเปนไปในทิศทางที่สอดคลองกับ
หลักการจัดทําแผนและงบประมาณแบบมีสวนรวม 
  (๔) ระดับจังหวัด จัดทําแผนพัฒนาจังหวัดที่มีขอมูลที่โปรงใสชัดเจนตรวจสอบไดมี
กระบวนการที่เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมอยางกวางขวาง บูรณาการขอเสนอแผนงานโครงการตาม
ความตองการของประชาชนที่เกินขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับต่ํากวาจังหวัด 
ขอเสนอแผนงานโครงการของสวนราชการในพ้ืนที่ และยุทธศาสตรจังหวัดที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและ
นโยบายรัฐบาล โดยคําของบประมาณของจังหวัดควรมีกรอบวงเงินที่ชัดเจนวาเปนกรอบวงเงินตามภารกิจจาก
กระทรวง และกรอบวงเงินตามคําขอของจังหวัด 
    ๒.๓ กําหนดโครงสรางและลําดับความสําคัญของแผนงานในงบประมาณรายจายประจําปให
สอดคลองกับยุทธศาสตรแหงชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) นโยบายความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔) และนโยบายรัฐบาล โดย
ในการเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ ตองแสดงแหลงที่มาและประมาณการ
รายได ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการจายเงิน และความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและ
แผนพัฒนาตาง ๆ 
    ๒.๔ ปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลใหสามารถวัดผลสัมฤทธิ์การพัฒนาทั้งประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และผลกระทบของการดําเนินงานหรือการใชจายงบประมาณของหนวยงานไดอยางแทจริง และ
สามารถนํามาใชประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในแตละปตอไปได รวมทั้งเปดเผยผลการประเมินตอ
สาธารณะชนโดยมีกําหนดเวลาการเปดเผยที่แนนอน 
 ๓. เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล  
 4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 5. ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหสังคมไทยมีวินัย โปรงใส และ
ยุติธรรม รวมทั้งสรางความเขมแข็ง เปนภูมิคุมกันของสังคมไทย ใหครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน พรอมทั้งเพ่ือสรางพลังการขับเคลื่อนคานิยมตอตานการทุจริต โดย 
     ๕.๑ ปลูกฝงใหคนไทยไมโกง 
     ๕.๒ ปองกันการทุจริต 
     ๕.๓ ปราบปรามการทุจริต 
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 ๖. ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัย เปนธรรม และสอดคลองกับ 
ขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ เพ่ือคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอยางเสมอภาค ผูมี 
สวนไดสวนเสียมีความมั่นใจ ยอมรับ และปฏิบัติตามกติกา เอ้ือตอภารกิจภาครัฐ การลงทุนและดาเนินธุรกิจ 
ภาคเอกชน ดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ ลดความเหลื่อมลา และเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจน 
มีการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการวินิจฉัยคดีมีความ ถูกตอง รวดเร็ว 
โปรงใส และเปนธรรม ตามหลักนิติธรรมและลดปริมาณผูกระทาผิดในที่ควบคุม โดย 
     ๖.๑ ปฏิรูปกฎหมายใหทันสมัย 
     ๖.๒ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพ 

          ยุทธศาสตรที่ ๗ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
          แนวทางการพัฒนา 
 1. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสง 
     ๑.๑ พัฒนาระบบขนสงทางราง  
     ๑.๒ พัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง 
     ๑.๓ พัฒนาโครงขายทางถนน 
     ๑.๔ พัฒนาระบบขนสงทางอากาศ 
     ๑.๕ พัฒนาระบบขนสงทางนา 
 ๒. การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสง 
     ๒.๑ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องที่เกิดจากการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน 
     ๒.๒ พัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนสง 
 ๓. การพัฒนาระบบโลจิสติกส 
     ๓.๑ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานใหได 
มาตรฐานสากลและสนับสนุนการสรางมูลคาเพ่ิมตลอดหวงโซอุปทาน 
     ๓.๒ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอํานวยความสะดวกทางการคาใหสอดคลองกับ 
มาตรฐานการคาโลก โดยเรงรัดการจัดตั้งหนวยงานบริหารจัดการสวนกลางของระบบ NSW 
     ๓.๓ พัฒนาคุณภาพบุคลากรและวางแผนจัดการกําลังคนดานโลจิสติกสใหสอดคลองกับ 
ความตองการของภาคธุรกิจ 
     ๓.๔ บริหารจัดการระบบติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศ 
 ๔. การพัฒนาดานพลังงาน 
     ๔.๑ สงเสริมการอนุรักษพลังงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน 
     ๔.๒ จัดหาพลังงานใหเพียงพอและสรางความมั่นคงในการผลิตพลังงาน 
     ๔.๓ เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใชพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด 
     ๔.๔ ปรับปรุงและพัฒนาการกากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานใหเปนไปตามกฎหมายและ
ระเบียบอยางถูกตองเหมาะสม 
     ๔.๕ สงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางพลังงานและเพ่ิมโอกาสของไทยในการพัฒนาพลังงานใน
ภูมิภาคอาเซียน 
 ๕. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
     ๕.๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศใหทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
     ๕.๒ สงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางมูลคาเพ่ิมทางธุรกิจ 
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     ๕.๓ สงเสริมนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอวกาศของไทย 
     ๕.๔ สรางความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร โดยจัดตั้งศูนยการเฝาระวังและรับมือภัยคุกคามทาง 
ไซเบอรเพ่ือดูแลปญหาและรับมือกับภัยคุกคามท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามความกาวหนาของเทคโนโลยีโดยเฉพาะ
ความมั่งคงปลอดภัยในภาคการเงิน และความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล 
     ๕.๕ ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ 
 ๖. การพัฒนาระบบน้ําประปา 
     ๖.๑ พัฒนาระบบน้ําประปาใหครอบคลุมและทั่วถึง 
     ๖.๒ การบริหารจัดการการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพและการสรางนวัตกรรม 
     ๖.๓ เรงรัดการลดอัตราน้ําสูญเสียในเชิงรุกควบคูกับการบํารุงรักษาเชิงปองกันของระบบประปา 
ทั่วประเทศ 
     ๖.๔ เรงปรับปรุงโครงสรางการบริหารกิจการประปา โดยแยกบทบาทของหนวยงานตาง ๆ ที่
เกี่ยวของใหชัดเจนระหวางหนวยงานระดับนโยบาย หนวยงานกากับดูแลการประกอบกิจการประปาที่เปน 
เอกภาพ และหนวยงานใหบริการ ควบคูกับการออกกฎหมายการจัดตั้งองคกรกํากับดูแลกิจการประปาใน
ภาพรวมของประเทศใหแลวเสร็จภายในป ๒๕๖๒ เพ่ือนาไปสูการใหการบริการน้ําประปาที่มีประสิทธิภาพ 
ทั้งในดานการกระจายบริการไปยังประชาชนทุกระดับ คุณภาพน้ําที่เชื่อถือได และการกําหนดโครงสรางอัตรา 
คาน้ําที่เปนธรรมระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ 

         ยุทธศาสตรที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
         แนวทางการพัฒนา 
 ๑. เรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชยและเชิงสังคม 
     ๑.๑ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุมเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาไดเอง 
     ๑.๒ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุมเทคโนโลยีที่นําสูการพัฒนาแบบกาวกระโดด 
     ๑.๓ ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมลา 
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
     ๑.๔ เรงรัดการถายทอดผลงานวิจัยและพัฒนา และเทคโนโลยีสูเกษตรกรรายยอย 
วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
     ๑.๕ พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย 
     ๑.๖ เสริมสรางระบบการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาที่มีประสิทธิภาพ 
สอดคลองมาตรฐานสากล 
 ๒. พัฒนาผูประกอบการใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) 
     ๒.๑ สงเสริมผูประกอบการใหมีบทบาทหลักดานนวัตกรรมเทคโนโลยี และรวมกําหนด 
ทิศทางการพัฒนานวัตกรรม 
     ๒.๒ สงเสริมการสรางสรรคนวัตกรรมดานการออกแบบและการจัดการธุรกิจที่ผสานการใช
เทคโนโลยีใหแพรหลายในกลุมผูประกอบการธุรกิจของไทย 
     ๒.๓ สนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทุนสาหรับธุรกิจเกิดใหมและ SMEs ที่ตองการพัฒนาหรือทํา
ธุรกิจฐานเทคโนโลยี 
     ๒.๔ สรางบรรยากาศและสภาวะที่เอ้ืออํานวยตอการเรียนรูและพัฒนาความคิดสรางสรรคลงสูพ้ืนที่
และชุมชน 
     ๒.๕ รณรงคปลูกฝงวัฒนธรรมการวิจัยและคานิยมการเคารพสิทธิในทรัพยสินทาง 
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 ๓. พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
     ๓.๑ ดานบุคลากรวิจัย 
     ๓.๒ ดานโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
     ๓.๓ ดานการบริหารจัดการ  

          ยุทธศาสตรที่ ๙ การพัฒนาภาค เมอืง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
          แนวทางการพัฒนา 
 ๑. การพัฒนาภาคเพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกระจายตัวอยางทั่วถึง 
     1.1 พัฒนาการทองเที่ยวใหมีคุณภาพและความยั่งยืน มีธุรกิจบริการตอเนื่องกับการทองเที่ยว
บริการสุขภาพและการศึกษาที่ไดมาตรฐาน รวมทั้งผลิตภัณฑสรางสรรคที่สรางมูลคาเพ่ิมสูง 
     1.2 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสรางมูลคาเพ่ิมภายใตแนวคิดเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปใหมีความหลากหลายสอดคลอง
กับความตองการของตลาด 
     1.3 ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหคืนความอุดมสมบูรณสรางความสมดุลแกระบบ
นิเวศน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 ๒. การพัฒนาเมือง 
     2.1 แนวทางการพัฒนาหลัก 
  (1) พัฒนาสภาพแวดลอมเมืองศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยู เอ้ือตอการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและสังคมอยางมีสมดุล 
  (2) สงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมเมืองอยางมีบูรณาการภายใตการมีสวนรวมของ 
สวนกลาง สวนทองถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน 
  (๓) พัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง 
  (๔) รักษาอัตลักษณของเมืองและสรางคุณคาของทรัพยากรเพื่อกระจายรายไดให 
คนในทองถิน่ 
  (๕) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง 
     ๒.๒ แนวทางการพัฒนาเมืองสําคัญ 
  (๑) สงเสริมกรุงเทพฯใหเปนเมืองศูนยกลางการติดตอธุรกิจระหวางประเทศ 
รวมทั้งเปนศูนยกลางการศึกษา การบริการดานการแพทยและสุขภาพระดับนานาชาติ ที่พรอมดวยสิ่ง 
อํานวยความสะดวกเทคโนโลยีในการสื่อสารและระบบคมนาคมมาตรฐานสูง 
  (๒) พัฒนาเมืองปริมณฑล 
  (๓) พัฒนาเมืองเชียงใหมและเมืองพิษณุโลกใหเปนศูนยกลางการคา การบริการ 
ธุรกิจสุขภาพ การศึกษา และธุรกิจดานดิจิทัล 
  (๔) พัฒนาเมืองขอนแกนและเมืองนครราชสีมาใหเปนเมืองศูนยกลาง การคา 
การลงทุนการบริการสุขภาพและศูนยกลางการศึกษา 
  (๕) พัฒนาเมืองภูเก็ตและเมืองหาดใหญใหเปนเมืองนาอยูและเอ้ือตอการ 
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดลอม 
  (๖) พัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนสงระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่สําคัญ 
 ๓. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 
     ๓.๑ พ้ืนที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก 
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  (๑) เรงรัดการแกปญหามลพิษและสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรม 
  (๒) สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและ
สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ 
  (๓) เพ่ิมศักยภาพการทองเที่ยวทางทะเล ใหเชื่อมโยงกับการทองเที่ยว ๒ ฝงทะเลอาวไทย
และอันดามัน 
  (๔) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมท่ีไดมาตรฐานเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชาชน และรองรับการเปนฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ 
  (๕) กระจายผลประโยชนจากการพัฒนาใหแกประชาชนในพ้ืนที่ 
     ๓.๒ พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
  (๑) สงเสริมและอานวยความสะดวกการลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
  (๒) สนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ
สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ 
  (๓) สงเสริมใหภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมและไดรับ
ประโยชนจากการพัฒนา 
  (๔) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ 
ชายแดนภายใตกระบวนการมีสวนรวม 

          ยุทธศาสตรที่ ๑๐ ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา 
          แนวทางการพัฒนา 
 ๑. พัฒนาความเชื่อมโยงดานการคมนาคมขนสง โลจิสติกส และโทรคมนาคมในกรอบความ
รวมมืออนุภูมิภาคภายใตแผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน 
เพ่ืออํานวยความสะดวกและลดตนทุนดานโลจิสติกส 
     ๑.๑ พัฒนาความเชื่อมโยงตามแผนแมบทวาดวยความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียนใหมีความ
ตอเนื่องและเปนโครงขายที่สมบูรณ 
     ๑.๒ พัฒนารูปแบบและบริการการขนสงและโลจิสติกสที่มีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานสากล 
     ๑.๓ ปรับปรุงกฎระเบียบการขนสงคนและสินคาท่ีเกี่ยวของ และพัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนสง
และบริการโลจิสติกส 
     ๑.๔ เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพ้ืนที่ชายแดน เขตเศรษฐกิจชายแดนตลอดจนเชื่อมโยง
ระบบการผลิตกับพื้นท่ีตอนในของประเทศ 
 ๒. พัฒนาและสงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเดน
ในภูมิภาค 
     ๒.๑ สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนรวมระหวางไทยกับประเทศเพ่ือนบาน 
และสงเสริมการคาและการบริการชายแดน 
     ๒.๒ บูรณาการแผนการพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน 
 ๓. การสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ (Outward investment) ของผูประกอบการไทย 
     ๓.๑ พัฒนาผูประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหสามารถพัฒนาธุรกิจ
รวมกับประเทศเพ่ือนบาน 
     ๓.๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เทคโนโลย ีและนวัตกรรม 
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     ๓.๓ การพัฒนาสภาพแวดลอมทางธุรกิจและการสนับสนุนการดําเนินงานโดยกลไก 
สภาธุรกิจภายใตกรอบความรวมมือตางๆ 
     ๓.๔ การสนับสนุนแหลงเงินทุนและแหลงขอมูลเชิงลึกเก่ียวกับฐานการผลิตในตางประเทศโด 
 ๔. เปดประตูการคาและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในลักษณะหุนสวนทาง
ยุทธศาสตรทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน เพ่ือสรางความไวเนื้อเชื่อใจ สงผลให
เกิดประโยชนรวมกัน โดยการผลักดันการใหความชวยเหลือทั้งดานการเงิน เทคนิค และวิชาการแกประเทศ
เพ่ือนบาน และการขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจ โดยกําหนดรูปแบบความรวมมือในตลาดเปาหมายแตละ
ประเภท โดยจะตองคํานึงถึงความสําคัญทางการคาตอประเทศไทย และระดับการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการ
ทางเศรษฐกิจของตลาดนั้นๆ 
 ๕. การสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ ทั้ง
ในระดับทวิภาคี พหุภาคี และตอยอดความรวมมือกับประเทศยุทธศาสตร/มีศักยภาพและประเทศในอนุ
ภูมิภาค เพ่ือสงเสริมความมั่นคง ในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและในระดับโลก และความเจริญกาวหนาและลดความ
เหลื่อมล้ําอยางยั่งยืนรวมกันในทุกมิติ 
     ๕.๑ เพ่ิมบทบาทและการมีสวนรวมของไทยในองคการระหวางประเทศ 
     ๕.๒ เพ่ิมบทบาทนาของไทยในการใหความชวยเหลือทางการพัฒนา 
 ๖. บูรณาการภารกิจดานความรวมมือระหวางประเทศและดานการตางประเทศ  ใหมีลักษณะ 
เปนทีมไทยแลนด เพ่ือใหความรวมมือระหวางประเทศในดานตางๆ มีลักษณะที่สอดคลองและสงเสริมกันและ 
กัน อันจะสงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเสริมสรางองคความรูดานการตางประเทศ 
และใหความรูความเขาใจดานการตางประเทศตลอดจนผลประโยชนที่มีตอการพัฒนาประเทศตอภาคสวน 
ตางๆ และสาธารณชนไทย รวมทั้งดําเนินการเชิงรุกในการสรางความเขาใจ ความเชื่อมั่น และภาพลักษณที่ดี 
และศักยภาพทางเศรษฐกิจและดานอ่ืนๆ ของประเทศไทย 
 ๗. การเขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศระหวางภูมิภาคโดยมีบทบาทท่ีสรางสรรคเพื่อ
เปนทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหวางประเทศในเวทีโลก เพื่อรักษาสมดุลในปฏิสัมพันธระหวางไทย
และมหาอํานาจตางๆ ทั้งในระดับโลกและภูมิภาค และประโยชนอื่นๆ ของประเทศทั้งในดานการคา ความ
มัน่คงของอาหารและพลังงาน โอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑไทย โอกาสในการเขาถึงตลาดเงินและตลาด
ทุนที่ทันสมัยและเปนทางเลือกของประเทศ การสรางปฏิสัมพันธระหวางประชาชนในกรอบนานาชาติและการ
รักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของไทยและภูมิภาคโดยรวม 
     ๗.๑ รักษาบทบาทของไทยในการมีสวนรวมกําหนดยุทธศาสตรของกรอบความรวมมือที่ดําเนินอยู 
     ๗.๒ รักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธกับมหาอํานาจทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอํานาจใหม 
     ๗.๓ ยกระดับมาตรฐานของไทยใหสอดคลองกับมาตรฐานและบรรทัดฐานสากลตามพันธกรณี
ระหวางประเทศ 
 ๘. สงเสริมความรวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสรางความม่ันคงในทุกดานที่เกี่ยวกับ 
เรื่องความอยูดีมีสุขของประชาชน ทั้งความม่ันคงดานพลังงาน ดานอาหาร ดานสิ่งแวดลอม และการบริหาร 
จัดการภัยพิบัติในรูปแบบตางๆ รวมทั้งการปองกันภัยในทุกรูปแบบ อาทิ ภัยจากการกอการราย ภัยในโลก 
ไซเบอร เปนตน 
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แผนพัฒนากลุมจังหวัด 
วิสัยทัศน 
 “เมืองยางพารา การคาชายแดน  และการทองเที่ยว เชื่อมโยงอาเชียน อยางย่ังยืน” 
คํานิยามจํากัดความ 
 เมืองยางพารา  กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนจะเปนแหลงผลิตยางพาราที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด
ของภาค มีนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) โดยสงเสริมการวิจัยเพื่อคิดคนนวัตกรรมและพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิต การแปรรูปยางพาราและไมยางพาราใหเปนผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐาน ตอบสนองความ
ตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศ สามารถเพ่ิมมูลคาและรายได สรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่
ยั่งยืนใหกับกลุมจังหวัด รวมทั้งเปนศูนยกลางการซื้อ-ขาย และตลาดกลางยางพาราในการอางอิงการซื้อขาย
ยางพาราของประเทศบาล 
 การคาชายแดน  เปนเมืองชายแดนที่มีมูลคาการคาชายแดนสูงสุดของประเทศโดยใชศักยภาพของ
พ้ืนที่ชายแดนทั้งจังหวัดสงขลาและจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และดานชายแดนไทย-
มาเลเซียทั้ง 9 ดาน ที่มีความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกสามารถรองรับการขนสง
และการคางทั้งภายในประเทศและอาเซียน สามารถดึงดูดนักลงทุนเพ่ือเพ่ิมการลงทุนในพ้ืนที่ เกิดการจางงาน 
สรางรายได และการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุมจังหวัด 
 การทองเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียน  กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมีโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความ
สะดวกเพียงพอ และมีเสนทางการทองเที่ยวเชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยวภายในอนุภาคและอาเซียน การบริหาร
จัดการ การทองเที่ยวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ระบบประชาสัมพันธผานสื่อสังคม (Socail Network) 
นักทองเที่ยวทั่วโลกสามารถเขาถึงขอมูลการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวมีการบริการนักทองเที่ยวที่ได
มาตรฐานสากล รวมทั้งสินคาและบริการที่เปนอัตลักษณไดรับการพัฒนาสูมาตรฐานสากล 

เปาประสงครวม 
 ผลิตภัณฑมวลรวมของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน (GRP) มีมูลคาเพ่ิมข้ึน 
ตัวช้ีวัด/เปาหมาย 
 อัตราการขยายตัวมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของกลุมจังหวัด เพิ่มข้ึนรอยละ 7 
 
 ยุทธศาสตรที่ 1  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
 รายไดจากการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
ตัวช้ีวัด 
 อัตราการขยายตัวของรายไดการทองเที่ยวเพ่ิมข้ึนรอยละ 22 
กลยุทธ 
 1. พัฒนาการบริหารจัดการการทองเที่ยวอยางเปนระบบ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 2. พัฒนาระบบการตลาดและประชาสัมพันธเพ่ือสรางแรงจูงใจใหเกิดการทองเที่ยวในพ้ืนที่ และ
เชื่อมโยงสูอาเซียน 
 3. พัฒนาแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพสูง สินคาและบริการที่เปนอัตลักษณของกลุมจังหวัดภาคใต
ชายแดน ใหผานการรับรองมาตรฐาน เชน อย. มผช. GMP GACCP HALAL เปนตน 
 4. สงเสริมกิจกรรมดานการทองเที่ยวชายแดนเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
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 ยุทธศาสตรที่ 2   สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาโครงขายคมนาคม/ระบบโลจิสติกส 
                               อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และวางระบบปองกันสาธารณภัย 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
 โครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจระบบโลจิสติกสไดรับการปรับปรุงและพัฒนาอยางเปนระบบ 
ตัวช้ีวัด 
 อัตราการขยายตัวของมูลคาการคาชายแดนไทย-มาเลเซียเพิ่มขึ้นรอยละ 10 
กลยุทธ 
 1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงขายคมนาคม ระบบโลจิสติกส ระบบปองกันและบรรเทาอุทกภัย การ
แกไขปญหาภัยแลง (แหลงน้ําเพ่ืออุปโภคและบริโภค) เพ่ือรองรับการพัฒนา 
 2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกบริเวณดานและเมืองชายแดนเมืองเศรษฐกิจที่
สําคัญ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม ใหสามารถรองรับการขยายทาง
เศรษฐกิจ 
 3. วางระบบปองกันและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหมีประสิทธิภาพเพ่ือรักษาความ
สมดุลของระบบนิเวศใหเกิดความยั่งยืนและสนับสนุนการพัฒนา 
 4. สงเสริมอุตสาหกรรมสนับสนุน (supporting  Industry ) และอุตสาหกรรมตอเนื่อง (Linkage 
Industry) ทุกสาขาการผลิต ใหมีความเขมแข็งเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 
 5. สงเสริมและสนับสนุนปจจัยการผลิต พัฒนาสินคาและบริการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานและสรางมูลคาเพ่ิม 
 6. เสริมสรางความเขมแข็งแกผูประกอบการในพื้นที่ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 
 7. สนับสนุนลดการใชพลังงานและสงเสริมการใชพลังงานทดแทนเพ่ือลดตนทุนการผลิต 

 ยุทธศาสตรที่ 3  พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระบวนการสรางมูลคาเพิ่มสินคา  
                              ยางพารา และการตลาดอยางเปนระบบครบวงจร 
เปาประสงค 
 ผลิตภัณฑยางมีมูลคาเพ่ิมข้ึน 
ตัวช้ีวัด 
 ผลผลิตยางพาราที่นํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑเพ่ิมข้ึนรอยละ 11 
กลยุทธ 
 1.  สงเสริมการบริหารจัดการ และเพ่ิมความรูแกเกษตรกร ผูประกอบการเพ่ือเพ่ิมผลผลิตสนับสนุน
เครื่องจักรอุปกรณ เครื่องมือ องคความรู ใหสถาบันเกษตรกร ในการบริหารจัดการ การแปรรูปผลผลิตใหเปน
เปนผลิตภัณฑ เพื่อเพ่ิมมูลคา 
 2. พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนสถาบันเกษตรกร กลุมเครือขาย เกษตรกรชาวสวนยางเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต และสนับสนุนใหดําเนินการกิจกรรมเสริมในลักษณะรวมกลุม เกษตรแปลงใหญเปน
อาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได 
 3. สงเสริมการวิจัยและพัฒนา คิดคนนวัตกรรม การใชเทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อเพ่ิมมูลคายางและ
ผลิตภัณฑยาง 
 4. ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน แหลงทรัพยากร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพ่ือสนับสนุน การเพ่ิม
มูลคายาง ผลิตภัณฑยาง และสนับสนุนเมืองยาง (Rubber City) 
 5. สงเสริมชองทางการตลาดและการจําหนายสินคาท่ีเกี่ยวกับยางพารา 
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แผนพัฒนาจังหวัด 
 
วิสยัทัศน 
  “เศรษฐกิจมั่นคง  การคาเฟองฟู นรานาอยู สูสันติสุขอยางยั่งยืน” 
พันธกิจ 
  1.  พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร การคา การลงทุน การบริการ  
การทองเที่ยวและอุตสาหกรรมการใหเขมแข็งและยั่งยืนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียงภายใตกระแสโลกาภิวัตน 
  2.  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหไดมาตรฐานและเทาเทียมกันภายใตสังคม พหุ
วัฒนธรรม 
  3. เสริมสรางความม่ันคงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  4. สรางความเชื่อมั่นดานความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสินแกประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐที่
ปฎิบัติงานในพ้ืนที่ 
  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลักธรรมภิบาล 

เปาประสงค 
  1. การขยายตัวของภาคการเกษตร ภาคการทองเที่ยว และภาคอุตสาหกรรมการคาชายแดน
เติบโตอยางตอเนื่อง 
  2. การคาระหวางประเทศเติบโตอยางตอเนื่อง 
  3. คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น มีความเขมแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ 
  4. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน และเชื่อมมั่นในอํานาจรัฐ 

          ยุทธศาสตรที ่1 เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายไดอยางทั่วถึง 
กลยุทธ 
 1. ยกระดับคณุภาพของแรงงาน รองรับ การทองเที่ยว การคา และการพัฒนาทางเศรษฐกิจของ
จังหวัด 
 2. พัฒนาผูประกอบการ ขนาดกลางและขนาดยอม วิสาหกิจชุมชน และผูประกอบการใหมมีความ
พรอมในการสรางสรรคเศรษฐกิจจังหวัดใหมีศักยภาพท่ีแขงขันได 
 3. พัฒนาและสรางสรรครูปแบบการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรที่มีปริมาณ คุณภาพ รองรับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรของจังหวัดเพ่ือการคา และการสงออก 
 4. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และระบบโลจิสติกสใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานรองรับเขตเศรษฐกิจ
พิเศษและจังหวัดอยางมีประสิทธิภาพ 
 5. ยกระดับศักยภาพและเสริมสรางความเติบโตของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศน การ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การทองเที่ยวเชิงสันทนาการและกีฬา 
 6. เสริมสรางความเขมแข็งในการเปนเมืองเศรษฐกิจฐานการเกษตรอุตสาหกรรมเพ่ิมมูลคาที่มีคุณภาพ
มาตรฐานในระดับสงออกและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 7. สรางงาน อาชีพ แกประชาชนจากฐานเกษตร ทองเที่ยว และการบริการ เนนการกระจายรายได
เปนไปอยางทั่วถึง เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น 
 8. ยกระดับคุณภาพการสรางสรรคเศรษฐกิจเพ่ิมคาจากฐานของการกีฬาและนันทนาการและบริการ 
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         ยุทธศาสตรที่ 2  เสริมสรางศักยภาพการคาระหวางประเทศ ที่เขมแข็ง 
กลยุทธ 
 1. พัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจขนาดใหญ ธุรกิจทองถิ่น ธุรกิจรุนใหม และวิสาหกิจชุมชน
เชื่อมโยงการคาชายแดนใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน 
 2. จัดระเบียบ และพัฒนาเมืองสุไหงโกลกเปนตนแบบการคาชายแดนระหวางประเทศ ที่มีความพรอม
มาตรฐานและการจัดการเมืองชายแดนที่เปนสากล 
 3. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ การดูแลความปลอดภัย พัฒนาระบบบริการ พัฒนาสภาพแวดลอม
ดานชายแดนรองรับการคาชายแดน 
 4. พัฒนาระบบการคมนาคม การชนสง และโลจิสติกสเชื่อมโยงการคาชายแดนอยางเปนระบบครบ
วงจร สรางพ้ืนที่การคาเชื่อมโยงการคาชายแดนและสรางรายไดและเงินหมุนเวียนในพ้ืนที่และจังหวัด 
 5. เชื่อมโยงระบบการธุรกิจคาสง คาปลึก เติบโตอยางมีคุณภาพ มีระบบบริการที่มีมาตรฐานการคา
ชายแดน ในระดับตนแบบที่ดีของประเทศ 
 6. พัฒนาการคาผานระบบอิเล็กทรอนิกสเปดตลาดสูสังคมดิจิทัล เชื่อมโยงการคากับประเทศอาเซียน 
และนานาชาติบนโลกออนไลน 

          ยุทธศาสตรที่ 3  พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชน บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กลยุทธ 
 1. สงเสริมการขยายผลและประยุกตใชแนวทางตามโครงการพระราชดําริและเสริมสรางศักยภาพการ
พ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. พัฒนาขีดความสามารถประชาชนในการพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพ มีความตื่นรู พัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง กาวทันความเปลี่ยนแปลงอยางเทาทัน และคงไวซึ่งอัตลักษณที่ดีงามของนราธิวาส 
 3. พัฒนาศักยภาพชุมชน ประชาชนสูความเปลี่ยนแปลงดวยการเรียนรู และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มุงสรางผูเรียนที่มีคุณภาพดวยมาตรฐานการศึกษา 
 4. เสริมสรางความพรอมของเมืองใหมีศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะดานภาษา 
พรอมสูสังคมดิจิทัล 
 5. เสริมสรางศักยภาพในการพ่ึงตนเองทางดานพลงังงานทดแทนที่ยั่งยืน 
 6. พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐใหมีคุณภาพ โดยการมีสวนรวมของประชาชน และใชพื้นที่เปนฐาน
อยางเขาใจ เขาถึง 
 7. เสริมสรางความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการปญหาทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และภัยพิบัติ และพัฒนาใหเปนเมืองสิ่งแวดลอมที่ดี อากาศบริสุทธิ์ บานเมืองสะอาดเปนระเบียบ
เรียบรอย 
 8. ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ดวยการมีสุขภาพดีพ่ึงตนเองได และยึดวีถีแหงปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 9. เสริมสรางการพึ่งตนเองของประชาชน ชุมชนดวยงานมีอาชีพ มีรายไดที่มั่นคง 

         ยุทธศาสตรที ่4  เสริมสรางสันติสุขและความม่ันคง ปลอดภัยในพื้นที่  
กลยุทธ 
 1.  เสริมสรางความเขมแข็งของหมูบานในการจัดการตนเองใหมีความปลอดภัย สงบเรียบรอย และมี
ความมั่นคงในพ้ืนที่ 
 2. เสริมสรางวิธีการคิดประชาชน สรางหลักยึดและวีถีชีวิตบนฐานของหลักธรรมทางศาสนา และอยู
รวมกันบนความหลากหลายของประเพณี และวัฒนธรรม 
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 3. เสริมสรางการมีสวนรวมและเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาและพัฒนา
พ้ืนที่ 
 4. ปฏริูประบบการจัดการภัยคุกคามตอจังหวัดในทุกประเภทไดรับการจัดการใหลดลงในทั่วทุกพ้ืนที่
อยางเปนระบบมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 
 5.  เพ่ิมประสิทธิภาพในการบูรณาการภารกิจความมั่นคงในทุกระดับดวยคุณภาพของบุคลากร และการ
พัฒนาระบบงานความมั่นคงที่ทันสมัย ไดรับการยอมรับ เชื่อมั่นไววางใจจากประชาชน 
 6  สรางพ้ืนที่ใหประชาชนมีความปลอดภัย สงบสุข อยูอยางเขาใจซึ่งกันและกัน และภาคภูมิใจในพ้ืนที่
ใหกระจายทั่วทั้งจังหวัด 
  

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส 

วิสัยทัศน 
“บริหารจัดการดวยธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม เสริมสรางคุณภาพชีวิต ดวยเศรษฐกิจกาวหนา นําพาสังคม 
 สันติสุข สูประชาคมอาเซียน” 

พันธกิจ 
    1.พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร ผังตําบล และผังเมืองรวมจังหวัด 
    2.สงเสริมอาชีพ งานสวัสดิการสังคม การจัดการศึกษา การปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการการตอสูเพ่ือ 
       เอาชนะยาเสพติด กีฬา นันทนาการ  และการสาธารณสุข ตลอดทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือรองรับ 
       การเขาสูประชาคมอาเซียน 
    3.สงเสริมประชาธิปไตย การมีสวนรวมของประชาชน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษา 
       ความสงบเรียบรอยในทองถิ่น  
    4.สงเสริมการตลาด การคา การลงทุน เมืองชายแดน การทองเที่ยว เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน ตลอดทั้ง 
       สนับสนุนผลิตภัณฑชุมชนโครงการตามแนวพระราชดําริ และหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
    5.อนุรักษ ฟนฟูและสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการ 
       ปรับปรุงภูมิทัศน การกําจัดขยะ สิ่งปฏิกูล บําบัดน้ําเสีย และการใชพลังงานทดแทน 
    6.อนุรักษ ฟนฟู จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โบราณวัตถุ โบราณสถาน ภูมิปญญาทองถิ่น ทํานุบํารุง 
       ศาสนา และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
     7.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 
1. ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร ผังเมือง ผังตําบลและผังจังหวัด

ไดมาตรฐาน 
2. ประชาชนมีอาชีพ รายไดที่มั่นคงและยั่งยืน บริการดานสวัสดิการสังคม กีฬา นันทนาการ การศึกษา

และการสาธารณสุขอยางทั่วถึง การปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติดมี
ประสิทธิภาพ ตลอดทั้งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

3. ประชาชนมีสวนรวมตามระบอบประชาธิปไตย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปฏิบัติงาน
ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ 

4. สงเสริมการตลาด การคา การลงทุน เมืองชายแดน การทองเที่ยว ผลิตภัณฑชุมชนในทองถิ่นอยาง
มั่นคงและยั่งยืน สูประชาคมอาเซียน 

5. มีระบบการจัดการขยะ น้ําเสีย สิ่งปฏิกูล ตลอดทั้งอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการใชพลังงาน
อยางยั่งยืน 
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6. ทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุ สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่นใหคงอยูสืบไป 

7. การบริหารจัดการองคกรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แนวทางการพัฒนา 
๑.๑ บุกเบิก สราง ปรับปรุง  บํารุงรักษาทางคมนาคม  สะพาน   เขื่อน  ระบบระบายน้ํา 
๑.๒ สรางและปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภค บริโภค 
๑.๓ จัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังตําบล 
๑.๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
๑.๕ จัดใหมีไฟฟาและระบบโทรคมนาคมอยางทั่วถึง 

ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา 
๒.๑ สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพแบบยั่งยืนใหกับประชาชนในทองถิ่น 
๒.๒ สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาสทางสังคม 
๒.๓ สงเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัยโดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมใน 
      การจัดการศึกษา 
 ๒.๔ สงเสริมศักยภาพศูนยปฏิบัติการการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด 
๒.๕ สงเสริมดานการออกกําลังกาย การกีฬา  และนันทนาการ 
๒.๖ สงเสริมการปองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาดานการสาธารณสุข 
๒.๗ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ สงเสริมใหความรู  ความเขาใจ  แกประชาชนเกี่ยวกับการเมือง การปกครองระบบประชาธิปไตย 
๓.๒ พัฒนาศักยภาพของทองถิ่นในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนถึงการรักษาความ 
      สงบเรียบรอยในทองถิ่น 
๓.๓ เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวนรวมในการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น 
๓.๔ สงเสริมใหผูนําศาสนาเขามามีบทบาทและศักยภาพในการแกปญหา ความมั่นคง 

ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 
๔.๑ สงเสริมการตลาด  การคา  การลงทุนในทองถิ่นและเมืองชายแดนเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
๔.๒ สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑในทองถิ่น 
๔.๓ สงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๔.๔ พัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
๔.๕ สงเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ 
 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 2564)                                                                       หนา   79  
 

ยุทธศาสตรที ่๕ การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๕.๒ สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการรวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
      และสิ่งแวดลอม 
๕.๓ ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและเมือง 
๕.๔ จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย 
๕.๕ สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 
๖.๑ สงเสริมการอนุรักษ  ฟนฟู  สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
๖.๒ สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่นและปูชนียบุคคล 
๖.๓ เสริมสรางทํานุบํารุงศาสนาตลอดจนศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 
๖.๔ สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษโบราณวัตถุและโบราณสถานในทองถิ่น 
๖.๕ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเด็ก เยาวชนและประชาชน   

ยุทธศาสตรที่ ๗ การพัฒนาดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางการพัฒนา 
๗.๑ พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรม จริยธรรมแกบุคลากรในองคกร 
๗.๒ พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ  เครื่องใชตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
๗.๓ พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.๔ ปรับปรุงและสรางระบบการใหบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
๗.๕ สงเสริมและสรางทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน 
๗.๖ พัฒนาสงเสริมระบบการประชาสัมพันธและเผยแพรการดําเนินงานขององคกรเพ่ือรองรับ 
      ประชาคมอาเซียน 

 

นโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 
                   นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส (นายธนาวทิย  ไชยานุพงศ ) ไดแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีเมือง 
    นราธิวาส ตอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ประกอบดวย นโยบาย 5 ดาน ดังนี้ 

๑. นโยบายการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
                 ๑.๑ สงเสริม สนับสนุนการพัฒนา และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  ระบบสาธารณูปการ  ขั้น
พ้ืนฐานใหทันสมัยและไดมาตรฐาน  เชน  ถนน ทางเทา  คูระบายน้ํา เขื่อน  คลอง ไฟฟาสาธารณะ ประปา
โทรคมนาคม และการใหบริการดานตางๆแกทองถิ่นใหครอบคลุมทุกพ้ืนที่ตามความจําเปนตามกําลัง
งบประมาณและลําดับความสําคัญใหเปนไปตามความตองการของประชาชนในทองถิ่นเพ่ือสนับสนุนการแกไข
ในเรื่องตางๆ เชน ในเรื่องน้ําทวมขังรวมทั้งสรางความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของ
ประชาชน  
                 ๑.๒ พัฒนา ปรับปรุงระบบจราจร เครื่องหมายจราจร ใหทันสมัย  ไดมาตรฐานเพ่ืออํานวย     
ความสะดวกแกผูใชถนนและเปนการสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
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                 ๑.๓ สงเสริมและสนับสนุนการจัดทําหรือปรับปรุงระบบผังเมืองใหสอดคลองกับสภาพความเจริญ
ของเมืองนราธิวาสและสถานการณปจจุบัน 

๒.นโยบายการพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
                  ๒.๑ การพัฒนาดานการศึกษา  การกีฬา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น    
                        ๒.๑.๑ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  ทั้ง
การศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ใหมีคุณภาพ ทันสมัย  และไดมาตรฐาน รวมถึงการ
พัฒนาบุคลากรทางดานการศึกษา หลักสูตร สื่อการเรียนการสอนและอาคารสถานที่ใหเหมาะสม เอ้ือตอการ
เรียนรู  และเพียงพอกับความตองการ  โดยนําเทคโนโลยีที่ทันสมัย นวัตกรรมการศึกษามาใช เพ่ือมุงสูความเปน
เลิศทางวิชาการ  ใหเด็กเปนคนดีของสังคมควบคูกับการเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม  ศีลธรรมและวัฒนธรรม 
                          ๒.๑.๒ ขยายระดับการศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา ตลอดจนขยายโอกาสทางการศึกษา
ใหกับผูดอยโอกาส  
                          ๒.๑.๓ สงเสริมและสนับสนุนใหมีแหลงเรียนรู ศึกษา คนควาและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ทางการศึกษาตามความเหมาะสมอยางทั่วถึง 
                          ๒.๑.๔ สงเสริมความสามารถและโอกาสในการเรียนรูอยางบูรณาการจากทรัพยากรที่เปน
ภูมิปญญาทองถิ่นดวยประสบการณจากสถานที่และการปฏิบัติจริง 
                        ๒.๑.๕ สงเสริมและสนับสนุนใหมีการอนุรักษและสืบทอดการจัดกิจกรรมตางๆ ดาน
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น เชน จัดงานวันลอยกระทง  ตักบาตรทําบุญวันขึ้นปใหม จัด
งานรอมฎอนสานสัมพันธ  เขาสุนัตหมู ฯลฯ ตลอดจนสงเสริมใหเยาวชนและประชาชนมีจิตสํานึกในการดูแล
รักษาและอนุรักษโบราณสถานและโบราณวัตถุ  เพ่ือใหเกิดความรักและหวงแหนและมีความภูมิใจใน    ถิน่ฐาน 
ใหคงอยูสืบทอดไปสูรุนลูก รุนหลาน 
                          ๒.๑.๖ สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส  
                          ๒.๑.๗ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการกีฬาเพ่ือยกระดับมาตรฐานการเลนกีฬา ทั้ง
การกอสราง ปรับปรุงอาคารสถานที่  สนับสนุนงบประมาณ  อุปกรณการกีฬา การสรางเครือขายองคกรการกีฬา 
การจัดตั้งกลุม ชมรม และการจัดการแขงขันกีฬาทุกประเภท ทุกระดับ ทั้งในระดับชุมชน โรงเรียน  ทองถิ่น  
ระดับภาคและระดับประเทศ  เชน  ฟุตบอลชุมชนสัมพันธ  
                         ๒.๑.๘ เสริมสรางกิจกรรมสัมพันธระหวางชุมชน วัด มัสยิด โบสถ และโรงเรียนใหมีการ
ถายทอด เรียนรูและปฏิบัติหลักธรรมทางศาสนา  ตลอดจนสงเสริมกิจกรรมทางศาสนาในวันพระและวันสําคัญ
ทางพุทธศาสนาศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสตอยางตอเนื่อง เชน งานวันวิสาขบูชา  วันมาฆบูชา วัน
เขาพรรษา   วันอาสาฬหบูชา  วันฮารีรายอ  วันอาซูรอ  วันเมาวลิด เปนตน 
                   ๒.๒ การพัฒนาดานสาธารณสุข    
                          ๒.๒.๑ พัฒนาระบบการใหบริการสาธารณสุขใหไดมาตรฐาน สนับสนุนโครงการ      ๓๐ 
บาท รักษาทุกโรค และการประกันสุขภาพของประชาชน ตลอดจนพัฒนาศูนยบริการสาธารณสุขใหทันสมัย ได
มาตรฐาน สามารถใหบริการการรักษาพยาบาลเบื้องตนแกประชาชนในพ้ืนที่เขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล  
ไดอยางทั่วถึงและเพียงพอ 
                          ๒.๒.๒ สนองนโยบายรัฐบาลในดานการปองกันปราบปรามยาเสพติด โดยประสานงาน
รวมกับหนวยงานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐ เอกชน และผูเกี่ยวของ ตลอดจนรณรงคสรางจิตสํานึกตานภัยยาเสพติด
รวมทั้งสงเสริม 
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สนับสนุนการบําบัดรักษา และการฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจของผูติดยาเสพติด 
                            ๒.๒.๓ สงเสริม สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนดานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน 
                          ๒.๒.๔ เสริมสรางสุขภาพของประชาชน โดยเนนการสงเสริมใหมีการออกกําลังกาย การ
พัฒนาและปรับปรุงศูนยกีฬาและนันทนาการ การจัดตั้งชมรมตางๆที่สงเสริมการออกกําลังกาย รวมทั้งจัดหา
สถานที่ออกกําลังกายทั้งในรมและกลางแจงใหเพียงพอตอความตองการ 
                          ๒.๒.๕ พัฒนาปรับปรุงงานดานการรักษาความสะอาด   การกําจัดขยะมูลฝอยโดย
กําหนดเวลา 
ในการจัดเก็บขยะใหเหมาะสมและจัดหารถเก็บขยะขนาดเล็กสําหรับวิ่งเก็บขยะในตรอกและซอยตลอดจน
รณรงคและสรางจิตสํานึกในการรักษาความสะอาด 
                          ๒.๒.๖ พัฒนาตลาดสด หาบเร แผงลอย ใหถูกสุขลักษณะ ทั้งดานสถานที่ และดาน
สุขาภิบาลอาหาร  เพื่อใหผูอุปโภคบริโภคไดอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะอนามัยและปลอดภัยจากสารพิษ 
ตลอดจนควบคุม  ดูแลผูประกอบกิจการใหประกอบกิจการอยางถูกสุขลักษณะอนามัยตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
                         ๒.๒.๗ ดําเนินการและสนับสนุนการควบคุมปองกันการแพรระบาดของโรคติดตอที่
อันตราย และโรคไมติดตอแตอันตรายของคนและสัตว ตลอดจนการสนับสนุนการสงเสริมกิจกรรมโครงการที่
เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภค 
                  ๒.๓ การพัฒนาดานการพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห    
                         ๒.๓.๑  สนับสนุนสงเสริมใหประชาชนในชุมชนเขามามีสวนรวมในโครงการตางๆที่
เทศบาลไดจัดทําข้ึน รวมทั้งโครงการที่ชุมชนขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือดําเนินการเองเพ่ือพัฒนา
ชุมชนใหเขมแข็ง สามารถบริหารจัดการไดดวยตนเองและเสริมสรางใหคนในชุมชนและระหวางชุมชนมีความ
รัก ความสามัคค ีสรางความสมานฉันทชวยเหลือเกื้อกูลกัน 
                         ๒.๓.๒ สนับสนุนสงเสริมการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชนใหเปนองคกรที่สามารถ
ชวยเหลือตนเองไดแกไขปญหาในเบื้องตนไดเองและทําหนาที่เปนตัวแทนของประชาชนในการนําปญหาและ
ความตองการของประชาชนมาเสนอใหเทศบาลและหนวยงานที่เก่ียวของเขาสนับสนุนชวยเหลือพรอมทั้งเปน
ตัวแทนของเทศบาลในการเผยแพรขอมูลขาวสารและการบริการของเทศบาลไปสูประชาชนในชุมชนไดอยาง
ทั่วถึง 
                         ๒.๓.๓ สงเสริมสนับสนุนและชวยเหลือใหการสงเคราะหแกคนชรา ผูพิการ ผูยากไรเด็ก
กําพราที่ไรที่พ่ึง ผูปวยโรคเอดส และผูดอยโอกาสใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและสามารถพ่ึงพาตนเองได  
                         ๒.๓.๔ สนับสนุนรถประจําทางสําหรับนักเรียน นักศึกษาในชวงเวลา๐๖.๓๐ – ๐๘.๓๐ น.     
และชวงเย็นเวลา  ๑๕.๐๐ – ๑๗.๓๐  น. 
                   ๒.๔ การพัฒนาดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและ  การรักษาความสงบเรียบรอย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน       
                         ๒.๔.๑ สงเสริม และสนับสนุนกิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ของ
เทศบาลใหมีความเขมแข็ง มั่นคงและมีประสิทธิภาพเพ่ือเปนกําลังสํารอง สนับสนุนทางราชการกับทั้งจะใหการ
สนับสนุนในดานอุปกรณเครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปนในการปฏิบัติงานการฝกทบทวน และการฝกเพ่ิมเติม
ความรูในหลักสูตรขั้นที่สูงขึ้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการแกประชาชนใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
                        ๒.๔.๒ จัดใหมีการตรวจสอบอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหมีความพรอมในการใชงานไดตลอดเวลาและทันทวงที ตลอดจนจัดใหมีอุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ทันสมัยไดมาตรฐานอยางเพียงพอ 
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน เรือกูภัยทางน้ํา กลองวงจรปด ฯลฯ 
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                           ๒.๔.๓ เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวนรวมในการรักษาความสงบเรียบรอย
ในชุมชน โดยจัดใหมีการฝกอบรมเพ่ือใหความรูแกประชาชน นักเรียนและเยาวชน 
                         ๒.๔.๔ จัดใหมีการฝกอบรมการฝกซอมในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแก
เจาหนาที่งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยางตอเนื่อง เพ่ือใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานตลอดเวลา
และจัดทําแผนปองกันภัยฝายพลเรือนของเทศบาลเปนประจําทุกป ใหสอดคลองกับความเจริญของทองถิ่นและ
เหมาะสมกับสถานการณที่จะเกิดข้ึน 
                         ๒.๔.๕ สนับสนุนงบประมาณอุดหนุนแกอาสาสมัครมูลนิธิและมูลนิธิหนวยกูภัยตางๆ 

๓.นโยบายการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
                    ๓.๑ สงเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายไดใหแกประชาชนทุกสาขาอาชีพ
โดยเฉพาะผูมีรายไดนอย  เชน  การจัดตั้งกลุมอาชีพ  การฝกอบรมเพ่ิมทักษะในการประกอบอาชีพ  สนับสนุน
อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชในการประกอบอาชีพ            
                    ๓.๒ สนับสนุนการจัดตั้งโรงซอมเรือประมงของเทศบาลเมืองนราธิวาส เพ่ือบริการชาวประมง
ในทองถิ่น 
                    ๓.๓ สงเสริมสนับสนุน การพัฒนาและปรับปรุง ฟนฟูสถานที่ทองเที่ยว  แหลงทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ  บุคลากรการทองเที่ยว สําหรับบริการนักทองเที่ยวใหครบวงจร พรอมเผยแพรประชาสัมพันธแหลง
ทองเที่ยวใหเปนที่รูจักอยางกวางขวางและเปนแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพในการดึงดูดนักทองเที่ยว  
                    ๓.๔ สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการทองเที่ยวใหเพ่ิมข้ึน เพ่ือดึงดูดและใหนักทองเที่ยวได 
มีกิจกรรมทองเที่ยวมากข้ึน  ใชเวลาพํานักในพื้นที่นานวันขึ้น  เกิดการใชจายเงินเพ่ิมขึ้น และเปนการสรางงาน 
สรางรายไดใหประชาชนในทองถิ่นเพ่ิมขึ้น  เชน การจัดงานประเพณีตางๆ การจัดกิจกรรมถนนคนเดินเพ่ือ
การคาและการทองเที่ยว  งานของดีเมืองนรา  การจัดการแขงขันนกเขาชวา เปนตน 
                    ๓.๕ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ใหประชาชนนําแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีพปจจุบัน และใหการชวยเหลือชุมชน ประชาชน ในการจัดสินคาอุปโภค 
บริโภคท่ีจําเปนตอการดํารงชีพในราคาถูก 

๔. นโยบายการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
                    ๔.๑ รณรงคสงเสริมใหมีการรักษาความสะอาดความเปนระเบียบเรียบรอยในเขตเทศบาล 
โดยเฉพาะบริเวณถนน ทางเดินเทา ที่สาธารณะและบานเรือน อาศัยความรวมมือจากประชาชนทุกหลังคา
เรือนเพ่ือพัฒนา จัดระเบียบบริเวณหนาบานตนเองใหหนาบานนาอยู นามอง เพ่ือใหเทศบาลเมืองนราธิวาส
เปนเมือง สะอาด นาอยูอยางยั่งยืน 
                   ๔.๒ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาสภาพแวดลอม การปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงามสะอาด  
ปลอดภัย  นาอยู นาอาศัย เชน การปรับปรุงภูมิทัศน  ในบริเวณทางเทา  การจัดสวนหยอม ปลูกตนไมดอก   
ไมประดับตกแตงบริเวณถนน สถานที่ราชการ  ปรับปรุงสวนสาธารณะใหเปนแหลงพักผอนหยอนใจ เปนตน 
                   ๔.๓ สนับสนนุการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา   (สวน
หลวง ร.๕) เพ่ือใชดําเนินกิจกรรมนันทนาการ 
                   ๔.๔ สงเสริมและสนับสนุนการสรางจิตสํานึก การสรางวินัยใหกับประชาชน องคกรภาครัฐและ
เอกชนในทองถิ่น เขามามีสวนรวมในการอนุรักษ บํารุงรักษาและฟนฟู การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
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                    ๔.๕ จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย เพ่ือใหสามารถรองรับน้ําเสียของเมืองไดอยางครอบคลุมทั่วถึง
ใหน้ําเสียของเมืองไดผานกระบวนการบําบัดจนไดมาตรฐานกอนปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ ตลอดจน
จัดสรางปรับปรุงทางระบายน้ําใหไดมาตรฐาน 
                    ๔.๖ ควบคุมและปองกันการเกิดมลพิษตางๆที่เปนอันตรายตอสุขภาพ เชน มลพิษทางน้ํา 
มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางสียง มลภาวะทางถนน 

๕.นโยบายการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
                    ๕.๑ เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารงานของเทศบาลในทุกข้ันตอน    
การบริหารงานเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีที่เรียกวา 
หลักธรรมาภิบาล โดยสนับสนุนใหชุมชนคิด “เทศบาล”ทํา  มีการเผยเเพรขอมูลขาวสาร สารสนเทศ ให
ประชาชนไดรับทราบ และเขาถึงขอมูลขาวสารและความเคลื่อนไหวของเทศบาลไดอยางเทาเทียมกันตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ ตลอดจนจัดใหมีการจัดซื้อจัดจางอยางเปดเผยโปรงใส เพ่ือเปดโอกาสใหมีการ
แขงขันโดยเสมอภาคเปนธรรม  
                    ๕.๒ นําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการบริหารทุกรูปแบบ ทุกหนวยงาน  เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสามารถตัดสินใจ วินิจฉัย สั่งการบนพื้นฐานของขอมูลที่ทันสมัยถูกตองแมนยํา เพื่อ
อํานวยความสะดวก แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดอยางทันทันทวงที และสามารถเชื่อมโยง
ขาวสารทั้งภายในและภายนอกหนวยงานไดอยางเปนระบบ ตลอดจนพัฒนาไปสูการบริการประชาชนดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส โดยปรับปรุงใหหนวยงานตาง ๆ พัฒนากระบวนการทํางาน ใหสามารถเปนหนวยงานที่
ใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ “ มีอัธยาศัยที่ดี รวดเร็ว ถูกตองและเปนธรรม” 
                     ๕.๓ เปดโอกาสใหประชาชนไดเสนอความคิดเห็น ขอเสนอแนะการทํางานของผูบริหารหรือ
นําเสนอปญหาความเดือดรอนและความตองการของประชาชนไดตลอดเวลา 
                     ๕.๔ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการและเจาหนาที่ของเทศบาลเมือง
นราธิวาสใหดีขึ้น เพ่ือใหสามารถดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรีและจัดใหมีสวัสดิการตามความเหมาะสมกับสภาพการ
ทํางาน และสถานการณคาครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งปรับปรุงสวัสดิภาพการทํางานเพ่ือใหขาราชการ
และเจาหนาที่ของเทศบาลเมืองนราธิวาสมีความสุขในการทํางาน และมีความสมดุลชีวิตสวนตัวกับการทํางาน 
โดยอาศัยหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
                    ๕.๕ สงเสริมและสนับสนุนใหผูนําชุมชน ผูนําองคกรและประชาชนทั่วไปมีความรูความเขาใจ
ในบทบาทหนาที่ ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเทศบาลและเขามามีบทบาทในการพัฒนาทองถิ่น 
                    ๕.๖ สงเสริมสนับสนุนการบริหารงานแบบบูรณาการ ตามนโยบายการบริหารงานจังหวัดแบบ
บรูณาการ เพ่ือใหเกิดการประสานงานระหวางเทศบาล สวนราชการ ภาคเอกชน  และประชาชนเปนไปเพ่ือ
ประโยชนสุขของประชาชน  มุงเนนผลงาน เกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ
ใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาอยางยั่งยืน เพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขันการแกไขปญหา
รวมกัน   ลดความซับซอน   ความลาชา   และความสิ้นเปลือง  
                   ๕.๗ ปรับปรุงโครงสรางและอัตรากําลัง ใหสอดคลองกับบทบาท  ภารกิจ หนาที่ประสิทธิภาพ
และผลสําเร็จของเทศบาลตามกฎหมาย โดยกําหนดแผนอัตรากําลังที่ชัดเจนเปนกรอบในการดําเนินการเพ่ือให
สามารถบริหารงานและอํานวยความสะดวกจัดบริการประชาชนไดอยางเต็มศักยภาพพรอมทั้งปรับปรุงระบบ
การบริหารงานใหมีการกระจายอํานาจและตัดสินใจในการวินิจฉัย สั่งการผูใตบังคับบัญชามากขึ้น เพ่ือใหเกิด
ความคลองตัวและแกไขปญหาตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพภายใตอํานาจ 
หนาที่ ระเบียบกฎหมายที่กําหนด 
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                    ๕.๘ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล  โดยการสงเขาศึกษา 
ฝกอบรมเพ่ิมพูนความรูใหมๆ เพ่ือใหบุคลากรเทศบาลมีความรูความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงานทันกับ
เทคโนโลยีการจัดการสมัยใหม รวมถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอตนเองและงานในหนาที่
เพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เปนที่พ่ึงของประชาชน มีจิตสํานึกในการบริการประชาชน 
ตลอดจนสงเสริมขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลใหมากข้ึน 
                   ๕.๙ สงเสริมและพัฒนาการจัดเก็บรายไดของเทศบาล ใหมีประสิทธิภาพ สามารถจัดเก็บภาษี
ไดทั่วถึง ถูกตอง รัดกุม และเปนธรรมมากที่สุด แสวงหาแหลงรายไดใหม ตามขอบเขตอํานาจหนาที่ที่กฎหมาย
กําหนด เพื่อใหเทศบาลมีรายไดเพ่ิมขึ้น มีฐานะการเงินการคลังที่มั่นคง  สามารถพ่ึงพาตนเองไดและใหมีรายได
อยางเพียงพอในการเพ่ิมศักยภาพขีดความสามารถในการพัฒนา แกไขปญหา ตอบสนองความตองการของ
ประชาชน 
                   ๕.๑๐ ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน ใหเพียงพอ ทันสมัย
เหมาะสมและไดมาตรฐาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด ตาม
กําลังความสามารถดานงบประมาณของเทศบาล  

   

 
 
.............................................................................................  
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๒.ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

วิสัยทัศนในการพัฒนาเทศบาลเมืองนราธิวาส (Vision) ในระยะ 4 ป พ.ศ.2561 - 2564 

                                   พัฒนามุงสูความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืนและสมดุล 
                                                   ภายใตหลัก “เศรษฐกิจพอเพียง” 
 
 
 

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

พันธกิจ      : ๑.จัดใหมีและบํารุงรักษาถนน ทางเทา ทางระบายน้ํา  
     ๒.สงเสริมและสนับสนุนใหมีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตางๆ ที่จําเปน 
     ๓.จัดใหมีและปรับปรุงสัญญาณการจราจรทางบก 
     ๔.จัดใหมีและปรับปรุงผังเมืองรวม ภูมิทัศนและการควบคุมอาคาร 
 
เปาประสงค : พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคม ระบบจราจร  
                 ผังเมืองและผังตําบลที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน 
 
ตัวชี้วัด      : 
                1.รอยละของจํานวนประชากรในเขตเทศบาลและพ้ืนที่ใกลเคียงไดรับความสะดวกสบายใน 
                      การสัญจร 
    ๒.รอยละของจํานวนประชากรในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลมีน้ําใชในการอุปโภค 
                      บรโิภค 
    3.จํานวนโครงการในการพัฒนาผังเมือง 
    4.จํานวนสัญญาณไฟจราจรและไฟกระพริบไดรับการปรับปรุง ซอมแซม 
    5.จํานวนโคมไฟฟาตามถนน ซอยในเขตเทศบาลไดรับการปรับเปลี่ยนทําใหมีแสงสวาง 
                      เพียงพอ การสัญจรของประชาชนในเวลากลางคืนมีความปลอดภัย 
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  กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และคาเปาหมาย 
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา คาเปาหมาย 

1.1 บุกเบิก สราง ปรับปรุง บํารุงรักษาทาง
คมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ํา 

รอยละ ๙๐ ของจํานวนประชากรในเขตเทศบาลและพ้ืนที่
ใกลเคียงไดรับความสะดวกสบายในการสัญจร 

1.2 สรางและปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภค บริโภค รอยละ ๙๐ ของจํานวนประชากรในเขตเทศบาลและนอก
เขตเทศบาลมีน้ําใชในการอุปโภคบริโภค 

1.3 จัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผัง
ตําบล 

- 

1.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร จํานวนสัญญาณไฟจราจรและไฟกระพริบไดรับการ
ปรับปรุง ซอมแซม ๔ โครงการ 

1.5 จัดใหมีไฟฟาและระบบโทรคมนาคมอยาง
ทั่วถึง 

จํานวนโคมไฟฟาตามถนน ซอยในเขตเทศบาลไดรับการ
ปรับเปลี่ยนทําใหมีแสงสวาง เพียงพอการสัญจรของ
ประชาชนในเวลากลางคืนมีความปลอดภัย ๔ โครงการ 

 
        หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สํานักการชาง 
         ความเชื่อมโยง : 
         ยุทธศาสตรจังหวัด :  

ยุทธศาสตรที่ ๑  เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการกระจายรายไดอยางทั่วถึง 
     กลยุทธที่ ๔ พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบโลจิติกสใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานรองรับเขต 

            เศรษฐกิจพิเศษ และจังหวัดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

พันธกิจ     :   1.สงเสริมและสนับสนุนการลงทุน การฝกอบรม และการประกอบอาชีพ 
                             2.จัดใหการสังคมสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาส 
            3.จัดใหมีการศึกษา 
               4.สงเสริมการกีฬา และนันทนาการ 
            5.จัดใหการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
เปาประสงค :  1.สงเสริมและสนับสนุนการตลาด การคา การลงทุน และผูประกอบการในทองถิ่น พัฒนา 
                        ระบบ เศรษฐกิจชุมชนและการทองเที่ยวใหเขมแข็งและแขงขันได 
  2.พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น โดยสงเสริมดานสุขภาพ การ 
                        สาธารณสุข  การสังคมสงเคราะห ปองกันและบําบัดผูติดยาเสพติด 
ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค :  
           1.จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมการลงทุน การอบรมอาชีพ 
           2.จํานวนกลุมเปาหมายไดรับการจัดสวัสดิการเพ่ิมขึ้น 
                     3.ระดับคุณภาพ ของครู บุคลากรทางการศึกษาและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
           4.จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
           5.จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพและอนามัยกับประชาชน 
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    กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และคาเปาหมาย 
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา คาเปาหมาย 

2.1 สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสราง
อาชีพแบบยั่งยืนใหกับประชาชนในทองถิ่น 

จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมการลงทุน การ
อบรมอาชีพ จํานวน ๔ โครงการ 

2.2 สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและ
สวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาสทางสังคม 

จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพและ
อนามัยกับประชาชน ๑๒ โครงการ 

2.3 สงเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตาม
อัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา 

รอยละ ๘๐ ของ ระดับคุณภาพ ของครู 
บุคลากรทางการศึกษาและการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

2.4 สงเสริมศักยภาพศูนยปฏิบัติการการตอสูเพ่ือ
เอาชนะยาเสพติด 

จํานวนกิจกรรมสงเสริมสนับสนุน
รณรงคการตอตานยาเสพติด ๔ 
โครงการ 

2.5 สงเสริมดานการออกกําลังกาย การกีฬา และ
นันทนาการ 

จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมการกีฬาและ
นันทนาการ ๑๒ โครงการ 

2.6 สงเสริมการปองกัน รักษา ควบคุมโรค 
ตลอดจนการพัฒนาดานการสาธารณสุข 

จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพและ
อนามัยกับประชาชน ๑๒ โครงการ 

2.7 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

 

 

    หนวยงานรับผิดชอบหลัก :  สํานักการศึกษา กองสวัสดิการสังคม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
    ความเชื่อมโยง :  
    ยุทธศาสตรจังหวัด :  
 ยุทธศาสตรที่ ๓  พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชน บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
             พอเพียง  
      กลยุทธที่ ๓  พัฒนาศักยภาพชุมชน ประชาชนสูการเปลี่ยนแปลงดวยการเรียนรู และพัฒนาคุณภาพ 
             การศึกษามุงสรางผูเรียนที่มีคุณภาพดวยมาตรฐานการศึกษา 
     กลยุทธที่ ๘   ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ดวยการมีสุขภาพที่ดีพ่ึงตนเองได และยึดวิถีแหงปรัชญา 
             เศรษฐกิจพอเพียง  
     กลยุทธที่ ๙   เสริมสรางการพ่ึงตนเองของประชาชน ชุมชน ดวยงาน มีอาชีพ มีรายไดท่ีมั่นคง 
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              ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการจดัระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

พันธกิจ      :   1.จัดใหมีการดูแลและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
                              2.สงเสริมและสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ 
                         ของประชาชน และการมีสวนรวมของประชาชน. 
เปาประสงค :   ประชาชนมีจิตสํานึกและมีสวนรวมในการปองกันบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบรอย    
                      เสริมสรางความเขมแข็ง และสันติสุขในชุมชนและเมือง 
ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค :  
       1.จํานวนกิจกรรมสงเสริมใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการเมืองในระบบประชาธิปไตย 
       2.จํานวนโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
       3.จํานวนกิจกรรมอบรมใหความรูใหแกประชาชนในปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                4.จํานวนกิจกรรมสงเสริมใหผูนําศาสนามีบทบาทในการแกปญหาความมั่นคง 

    กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา คาเปาหมาย 

3.1 สงเสริมใหความรู ความเขาใจแกประชาชน 
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย 

จํานวนกิจกรรมสงเสริมใหความรูแก
ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองในระบบ
ประชาธิปไตย ๔ โครงการ 
 

3.2 พัฒนาศักยภาพของทองถิ่นในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความ
สงบเรียบรอยในทองถิ่น 

จํานวนโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช
ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๔ โครงการ 

3.3 เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวน
รวมในการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น 

จํานวนกิจกรรมอบรมใหความรูใหแก
ประชาชนในปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  ๔ โครงการ 

3.4 สงเสริมใหผูนําศาสนาเขามีมีบทบาทเพ่ือเพ่ือ
ศักยภาพในการแกไชปญหาความม่ันคง 

จํานวนกิจกรรมสงเสริมพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ๔ โครงการ 

  หนวยงานรับผิดชอบหลัก :  สํานักการศึกษา สํานักปลัดเทศบาล 
  ความเชื่อมโยง : 
  ยุทธศาสตรจังหวัด :  
  ยุทธศาสตรที่ ๔  เสริมสรางสันติสุขและความมั่นคง ปลอดภัยในพ้ืนที่ 
       กลยุทธที่ ๑  เสริมสรางความเขมแข็งของหมูบานในการจัดการตนเองใหมีความปลอดภัย สงบ 
              เรียบรอย และมีความม่ันคงในพ้ืนที่ 
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 ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 

    พันธกิจ      : 1.สงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยว 
               2.พัฒนาการคา การลงทุนในทองถิ่น 
               3.พัฒนาผลิตภัณฑในทองถิ่น โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนพ่ึงตนเอง 
    เปาประสงค : 1.สงเสรมิและสนับสนุนการตลาด การคา การลงทุน และผูประกอบการในทองถิ่น พัฒนา 
                           ระบบเศรษฐกิจชุมชนและการทองเที่ยวใหเข็มแข็งและแขงขันได 
      2.ประชาชนไดรับการพัฒนาและสงเสริมใหมีอาชีพและมีรายไดเพ่ิมข้ึน โดยยึดหลัก 
                            เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดําริ 
    ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค :  
                      1.จํานวนโครงการในดานพัฒนาการคา และการลงทุนในทองถิ่น 
                2.จํานวนกิจกรรมในการสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑในทองถิ่น 
                3.จํานวนกิจกรรมอบรมใหความรู หลักเศรษฐกิจพอเพียงแกประชาชน 
                4.จํานวนกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว 
                5.จํานวนโครงการสงเสริมโครงการตามแนวทางพระราชดําริ 

    กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และคาเปาหมาย 
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา คาเปาหมาย 

4.1 สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถิ่น
และเมืองชายแดน เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

จํานวนโครงการในดานพัฒนาการคา 
และการลงทุนในทองถิ่น ๔ โครงการ                        

4.2 สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ
ในทองถิ่น 

จํานวนกิจกรรมในการสงเสริมและ
พัฒนาผลิตภัณฑในทองถิ่น ๔ โครงการ 

4.3 สงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จํานวนกิจกรรมอบรมใหความรู หลัก
เศรษฐกิจพอเพียงแกประชาชน 
๔ โครงการ 

4.4พัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวและแหลง
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

จํานวนกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว 
๔ โครงการ 

4.5 สงเสริมโครงการตามแนวทางพระราชดําริ  - 
    หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สํานักการชาง กองสวัสดิการสังคม 
    ความเชื่อมโยง : 
    ยุทธศาสตรจังหวัด :  
      ยุทธศาสตรที่ ๑ เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการกระจายรายไดอยางทั่วถึง 
        กลยุทธที่ ๗ สรางงาน อาชีพ แกประชาชนจากฐานเกษตร ทองเที่ยว และการบริการ เนนการกระจาย 
                          รายไดเปนไปอยางทั่วถึง เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น 
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ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

   พันธกิจ      :  1.จัดใหมีการรักษาความสะอาด การสรางจิตสํานึกและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
              2.สงเสริมสนับสนนุการจัดการทรัพยากรธรรมชาตอและสิ่งแวดลอม 
              3.จัดใหมีการกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 
   เปาประสงค : ประชาชนมีสวนรวมในการเฝาระวัง ปองกันฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ   
                       สิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 
   ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค :  
              1.จํานวนกิจกรรมในการอนุรักษและฟนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
              2.จํานวนกิจกรรมสรางจิตสํานึกใหแกประชาชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
              3.จํานวนโครงการในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน 
              4.จํานวนโครงการพัฒนาการบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 
              5.จํานวนกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนประชาชนใชพลังงานทดแทน 

        กลยทุธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา คาเปาหมาย 

5.1 อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

  
 - 

5.2 สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมี
จิตสํานึกในการรวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

 - 

5.3 ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและเมือง จํานวนโครงการในการพัฒนาปรับปรุง
ภูมิทัศน ๔ โครงการ 

5.4 จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจน
ระบบบําบัดน้ําเสีย 

จํานวนโครงการพัฒนาการบริหารจัดการ
ขยะ สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย  ๔ โครงการ 

5.5 สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน จํานวนกิจกรรมสงเสริมสนับสนุน
ประชาชนใชพลังงานทดแทน  ๔ โครงการ 

   หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สํานักการการชาง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
   ความเชื่อมโยง : 
   ยุทธศาสตรจังหวัด :  

ยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชน บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
            พอเพียง  

     กลยุทธที่ ๗ เสริมสรางความอุดมสมบูรณของทรัพยากรทางธรรมชาติ การจัดการปญหาทาง  
            ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และภัยพิบัติ และพัฒนาใหเปนเมืองสิ่งแวดลอมที่ดี อากาศ 

                    บริสุทธิ์ บานเมืองะอาด เปนระเบียบเรียบรอย    
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              ยทุธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและภมูิปญญาทองถิน่ 

พันธกิจ      :  จัดใหมีการเสริมสรางทํานุบํารุงศาสนา บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและ 
                    วัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น 
เปาประสงค : มุงพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และสงเสริมการศึกษา ทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษฟนฟูจารีต  
          ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น โดยใหประชาชนเขามามีสวนรวม 
ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค :  
     1.จํานวนกิจกรรมที่สงเสริม อนุรักษ ฟนฟูประเพณีวัฒนธรรม 
     2.จํานวนกิจกรรมสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น 
     3.จํานวนกิจกรรมสงเสริมสนับสนุน ทํานุบํารุงศาสนา 
     4.จํานวนโครงการสงเสริมสนับสนุนอนุรักษโบราณวัตถุและโบราณสถาน 
     5.จํานวนกิจกรรมสงเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

        กลยทุธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา คาเปาหมาย 

6.1 สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีต
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 

จํานวนกิจกรรมที่สงเสริม อนุรักษ ฟนฟู
ประเพณีวัฒนธรรม ๔ โครงการ 

6.2 สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่นและ 
ปูชนียบุคคล 

จํานวนกิจกรรมสงเสริมภูมิปญญา
ทองถิ่น ๔ โครงการ 

6.3 เสริมสรางและทํานุบํารุงศาสนา ตลอดจน
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 

จํานวนกิจกรรมสงเสริมสนับสนุน ทํานุ
บํารุงศาสนา ๔ โครงการ 

6.4 สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษโบราณวัตถุ
และโบราณสถานในทองถิ่น 

 - 

6.5 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ของเด็กและเยาวชนและประชาชน 

จํานวนกิจกรรมสงเสริมพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม  ๔ โครงการ 
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หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สํานักการศึกษา 
ความเชื่อมโยง : 
ยุทธศาสตรจังหวัด :  
  ยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชน บนพื้นฐานหลักปรัชญาของ 
    เศรษฐกิจพอเพียง  
       กลยุทธที่ ๒ พัฒนาขีดความสามารถประชาชนในการพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพ มีความ 
    ตื่นรู พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง กาวทันการเปลี่ยนแปลงอยางเทาทัน และ 
             คงไว ซึ่งอัตลักษณท่ีดีงานของนราธิวาส 
  ยุทธศาสตรที่ ๔ เสริมสรางสันติสุขและความม่ันคงภายในพ้ืนที่ 
       กลยุทธที่ ๑ เสริมรางความเขมแข็งของหมูบานในการจัดการตนเองใหมีความปลอดภัย งบ 
             เรียบรอย และมีความม่ันคงในพ้ืนที่ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

หนา  
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ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

   พันธกิจ      :  พัฒนา ปรับปรุง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ระบบการบริหารที่ทันสมัยและการ 
                        ใหบริการประชาชน 
   เปาประสงค :  การบริหารจัดการขององคกรดําเนินการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดี อยางมี 
                        ประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของประชาชน 
   ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค :  
        1.จํานวนกิจกรรมพัฒนาความรู คุณธรรมจริยธรรม แกบุคลากร 
        2.จํานวนโครงการปรับปรุงจัดหาเครื่องมือเครื่องใช พัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน 
        3.จํานวนกิจกรรมพัฒนาองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 
        4.จํานวนกิจกรรม/โครงการที่สงเสริมการพัฒนาระบบการใหบริการแกประชาชน 
        5.จํานวนกิจกรรมในการสงเสริมทักษะการปฏิบัติงานแกบุคลากรในการบริการประชาชน 
        6.จํานวนกิจกรรมพัฒนาการประชาสัมพันธและเผยแพรการดําเนินงานของเทศบาล 
 
    กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา คาเปาหมาย 
7.1 พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรม
จริยธรรมแกบุคลากรในองคกร 

จํานวนกิจกรรมพัฒนาความรู คุณธรรม
จริยธรรม แกบุคลากร ๔ โครงการ 

7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช 
ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน 

จํานวนโครงการปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช พัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน    
๔๐  โครงการ     

7.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกร
ตามหลักธรรมาภิบาล 

จํานวนกิจกรรมพัฒนาองคกรตามหลัก
ธรรมาภิบาล ๔ โครงการ 

7.4 ปรับปรุงและสรางระบบการใหบริการที่
ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

จํานวนกิจกรรม/โครงการที่สงเสริมการ
พัฒนาระบบการใหบริการแกประชาชน 
๔ โครงการ 

7.5 สงเสริมและสรางทัศนคติที่ดีตอการ
ปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชน 

จํานวนกิจกรรมพัฒนาการ
ประชาสัมพันธและเผยแพรการ
ดําเนินงานของเทศบาล ๔ โครงการ 

7.6 พัฒนาสงเสริมระบบการประชาสัมพันธและ
เผยแพรการดําเนินงานขององคกร เพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียน 

 - 
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   หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สํานักปลัดเทศบาล สํานักการชาง สํานักการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
                                     กองสวัสดิการสังคม กองวิชาการและแผนงาน 
   ความเชื่อมโยง : 
   ยุทธศาสตรจังหวัด :               
  ยุทธศาสตรที่ ๒  เสริมสรางศักยภาพการคาระหวางประเทศท่ีเขมแข็ง 
       กลยุทธที่ ๖  พัฒนาการคาผานระบบอิเล็กทรอนิกสเปดตลอดสูสังคมดิจิทัล เชื่อมโยง 
              การคากับตางประเทศ อาเซียนและนานาชาติบนโลกออนไลน 
  ยุทธศาสตรที่ ๓  พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชน บนพื้นฐานหลักปรัชญาของ 
              เศรษฐกิจพอเพียง  
       กลยุทธที่ ๖  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐใหมีคุณภาพ โดยการมีสวนรวมของประชาชน  
              และใชพ้ืนที่เปนฐานอยางเขาใจเขาถึง 
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3.การวิเคราะหเพื่อพฒันาทองถิ่น 

3.1  การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
                    เทศบาลเมืองนราธิวาสมีการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตร โดยนําเครื่องมือทางการ

บริหาร SWOT Analysis มาใชเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการการดําเนินงานดวยจุดแข็งหรือ
จุดเดน และจุดออนหรือขอดอย จากการวิเคราะหสภาวะสิ่งแวดลอมจากปจจัยภายในองคกรเพ่ือนํามา
พัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ บรรลุผลสัมฤทธิ์ สรุปไดดังตอไปนี้ 

จุดแข็ง(Strength) 
S 1   ผูบริหารทองถิ่นมาจากการเลือกตั้งและมีอิสระในการพัฒนาทองถิ่น 
S 2   มีกลยุทธและกลวิธีการบริหารงานที่ชัดเจนเหมาะสม และมีการแบงสวนราชการภายในและกําหนด 
        หนาที่ความรับผิดชอบตามโครงสรางอยางชัดเจน 
S ๓   ใหโอกาสแสดงความคิดเห็นอยางอิสระและยืดหยุน 
S ๔   มีแผนพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดและบูรณาการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
S 5  มีระบบบริการที่ทันสมัย รวดเร็วและประหยัด 
S 6  มีการพัฒนาทองถิ่นในดานตางๆ เชน สนามกีฬา อุปกรณการกีฬา บุคลากรดานการกีฬา 
S 7  มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง ทั้งการสงเสริมในดานการศึกษาตอระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  
       การจัดการฝกอบรมและสงเสริมใหเขารับการฝกอบรมและศึกษาดูงาน 
S 8  การสงเสริมการประกอบอาชีพ การตลาด การรักษาความปลอดภัย ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การ  
       สาธารณูปโภค สาธารณปูการที่ครบครัน ทันสมัย ไดมาตรฐาน สงเสริมการทองเที่ยวโดยพัฒนาแหลง 
       ทองเที่ยว จัดงานตามเทศกาลตางๆ การกอสรางถนน คูระบายน้ํา การศึกษา การสาธารณสุข ฯลฯ ตาม 
       อํานาจหนาที่ที่รับผิดชอบ 

S ๙  มีการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารโครงการ กิจกรรมตาง ๆที่ไดดําเนินการโดยผานทางสื่อไรสาย   
        เว็บไซด วารสาร   รถประชาสัมพันธ ขององคกรอยางสม่ําเสมอ 
S 10 องคกรมีทรัพยากร เครื่องมือ เครื่องใชและสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
       เหมาะสมกับการดําเนินงานตามภารกิจที่รับผิดชอบและมกีฎหมายรองรับการดําเนินงานตามภารกิจ อํานาจ 
          หนาที่ที่กําหนดไว 
S 11 มีทาเทียบเรือที่มีศักยภาพในการพัฒนา เชน เปนจุดขนถายสินคาทางน้ํา ทําใหตนทุนสินคาลดลง 
S 12 มีศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ที่หลากหลาย และมีความเปนเอกลักษณของตนเอง 
S 13 ประชาชนรักความสงบ มีอิสระในการนับถือศาสนา การประกอบอาชีพ มีสวนรวมและใหความรวมมือใน 
       การพัฒนาทองถิ่น 
S 14 มีสถาบันการศึกษารองรับการศึกษาทุกระดับตั้งแตศูนยเด็กเล็ก – ปริญญาโท ทั้งของรัฐบาลและเอกชน  
       เชน โรงเรียนระดับศูนยเด็กเล็กไปจนถึงระดับมัธยมตอนปลาย การศึกษาพิเศษ การศึกษานอกโรงเรียน 
       และตามอัธยาศัย และมหาวิทยาลัย 
S 15 มีทะเล ชายหาด แมน้ํา ลําคลองและทรัพยากรธรรมชาติที่จะพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวที่เอ้ือและ 
       สงเสริมการประกอบอาชีพในการทําธุรกิจการประมงและอ่ืนๆ 
S 16 มีสภาพแวดลอมและระบบนิเวศนดี เอื้อตอการเปนเมืองนาอยู ไมมีมลพิษทางดานอากาศ น้ํา เสียง 
S 17 มีการพัฒนาตลาดรองรับการผลิตสินคา 
S 18 มีระบบขนสงทางบก ทางน้ํา และทางอากาศที่ไดมาตรฐาน ทันสมัยรองรับการสัญจร การขนสงสินคาที่ 
       สะดวก สบาย รวดเร็วและปลอดภัย 
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S 19 ประชาชนตื่นตัวดานการสงเสริมสุขภาพ 
S 20 มีสถานบริการดานสุขภาพขั้นพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐานรองรับการบริการประชาชน   
 
จุดออน(Weakness) 
W 1 ปรับเปลี่ยนผูบริหารที่เลือกตั้งเขามาบริหารงานทุก 4 ป และเปลี่ยนนโยบายทําใหการบริหารงานไม   
       ตอเนื่อง 
W 2 สวนราชการภายในองคกรยังไมสามารถจัดทําและเชื่อมโยงระบบขอมูลเพื่อใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับ 
       การพัฒนาทองถิ่น 
W 3 ขาดระบบฐานขอมูลที่ทันสมัย 
W ๔ งบประมาณในการพัฒนามีนอยและขาดการสนับสนุนงบประมาณในโครงการที่มีขนาดใหญ 
W 5 การนําเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีมาตรฐานมาใชในองคกรมีนอย 
W ๖ การจัดการผังเมืองยังไมดีพอ 
W 7 บุคลากรบางสวนของเทศบาลยังขาดความรู ความเขาใจในการจัดระบบการทํางานและการบูรณาการ 
W 8 สภาพแวดลอมของสถานที่ทํางานไมเอ้ือตอการทํางานที่เปนระบบทั้งทางดานกายภาพ  
       ดานสังคมและดานจิตใจ 
W 9 ยังไมมีระบบสารสนเทศที่ประชาชนเขาถึงไดอยางทั่วถึง 
W 10 ระบบการทํางานยังไมเปนมาตรฐานและขาดการบูรณาการกัน เชน ขาดการวางแผนและ 
        ประสานงานในการปฏิบัติงาน 
W   11   จํานวนบุคลากรไมเพียงพอตอภารกิจหนาที่ที่เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะงานดานบริการประชาชน 
W   12   เครื่องมือ เครื่องใชชํารุดทรุดโทรม  เนื่องจากมีอายุการใชงานมานาน สงผลตอการปฏิบัติงาน 
W   13    บุคลากรมีความรูดานระเบียบ กฎหมายนอย และตีความระเบียบ กฎหมายผิด 
W 14 การจัดทําแผนพัฒนาและการเบิกใชจายงบประมาณยังไมมีประสิทธิภาพ 
W 15 การพัฒนายังไมครอบคลุมทุกดาน และไมมีการผลักดันที่ตอเนื่อง ทําใหมีปญหาที่ไมสามารถแกไขได 
W 16 ระบบการบริหารจัดการขยะยังไมไดมาตรฐาน ประชาชนยังไมมีจิตสํานึกในเรื่อง การทิ้งขยะ ความ 
         สะอาด       
W 17 มาตรการทางดานกฎหมายหยอนยาน 
W 18 ประชาชน และเยาวชนในพื้นท่ีเสพและจําหนายยาเสพติด 
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 3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ 

       เทศบาลเมืองนราธิวาสมีการประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เก่ียวของ ซึ่งเปนปจจัยที่
สงผลตอการดําเนินงานของเทศบาล โดยนําเครื่องมือทางการบริหาร SWOT Analysis ที่เปนปจจัยภายนอกที่
เปนทั้งในเชิงแงลบและแงบวกมาใช เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการการดําเนินงานดวยโอกาสหรือ
ปจจัยสงเสริมจากภายนอก ที่เอ้ืออํานวยใหการดําเนินงานประสบผลสําเร็จ และอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม
จากภายนอก เปนปจจัยที่ไมสามารถแกไขได นอกจากวิเคราะหและเฝาระวังเพ่ือหาแนวทางปองกันให
ไดรับผลกระทบหรือมีความเสียหายนอย  สรุปตามแตละดาน ไดดังตอไปนี้ 

         1. ดานสังคมและวัฒนธรรม  ไดแก  จํานวนประชากร  ระบบการศึกษา  คานิยม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี การสาธารณสุข  แนวโนมทางสังคม  การคมนาคม  การสื่อสาร อาชีพและปญหาสังคม ฯลฯ 

     2. ดานเทคโนโลยี  ไดแก  ความกาวหนาทางเทคโนโลยี การผลิตเครื่องจักรกลตาง ๆ เทคโนโลยี
สารสนเทศ แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น ฯลฯ 

     3. ดานเศรษฐกิจ  ไดแก  รายไดของประชาชนในพื้นท่ี  ภาวะทางการเงิน การวางงาน  อัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย การลงทุนตาง ๆ ฯลฯ 

     4. ดานการเมืองและกฎหมาย ไดแก  รัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติการศึกษา หลักสูตร 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  แผนชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอําเภอ นโยบายหนวยงานตนสังกัด  กฎหมาย  ระเบียบตาง ๆ การแทรกแซงทางการเมือง ฯลฯ 

          5. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก  การอนุรักษ เฝาระวัง  การสรางจิตสํานึกใน
การดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การรักษาความสะอาด การปรับปรุงภูมิทัศน ระบบ
การบริหารจัดการขยะ การควบคุมสิ่งที่เปนมลพิษที่มีผลตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม 

           ซึ่งปจจัยทั้ง 5 ดานมีผลทั้งในทางแงลบและแงบวกตอสถานการณการพัฒนาของเขตเทศบาลเมือง
นราธิวาส จึงขอสรุปจากโอกาสและอุปสรรคที่มีผลตอการดําเนินงานของเทศบาล ดังนี้ 

 โอกาส (Opportunity)  
 O 1 เปนแหลงรวมสถาบันการเงินและสถานประกอบการ 
 O 2 การใหความรวมมือจากสื่อมวลชนในการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของเทศบาล     
 O ๓ การเสด็จแปรพระราชฐานและทรงงานในพ้ืนที่เปนประจําและตอเนื่อง  
 O 4 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี 
       อํานาจหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่น โดยที่หนวยงาน  
       ราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคสงเสริมและสนับสนุนการถายโอนภารกิจใหแกเทศบาล  
    O 5 กระแสการตื่นตัวของประชาชนสนใจในสิทธิของตนเอง การบริหารจัดการของหนวยงานรวมไปถึง 
           การสรางสุขภาพมากข้ึน 

O ๖ รัฐบาลมีนโยบายลดภาษีดานการลงทุนในสามจังหวัดภาคใต    
O ๗ มีการรวมมือกันจัดทําโครงการ/กิจกรรมรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและ 
      ประชาชนทั่วไป        
O ๘ มีภาคีเครือขายที่พรอมใหการสนับสนุนการดําเนินงานของเทศบาล  
O 9 รัฐบาลมีนโยบายแกปญหาความยากจน โดยสงเสริมการประกอบอาชีพ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ  
       (OTOP) 
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O ๑0 การปฏิรูประบบราชการเปนโอกาสใหมีการปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานใหเหมาะสมรวม 
         ไปถึงขวัญกําลังใจในการทํางานของเจาหนาที่  

    O ๑1 จังหวัดมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่สําคัญในเขตเทศบาล  
     O ๑2 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาสนามบินนราธิวาสใหเปนสนามบินนานาชาติ    
     O ๑3 เปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส      
   
ขอจํากัด (Threat)   
T 1 ขาดแคลนเงินทุน     

T ๒ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม   

T ๓ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ทําใหนโยบายขาดความตอเนื่อง  
T 4 มีพ้ืนที่อาณาเขตพัฒนาจํากัด       
T 5 สถานศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานแตกตางกัน 

T ๖ สภาพแวดลอมไมเอ้ือตอการลงทุน  
T ๗ อยูในพื้นท่ีที่หางไกลจากแหลงผลิตสินคา ทําใหสินคามีราคาสูงเนื่องจากตองเสียคาใชจายสูงในการขนสง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
T 8 ตนทุนการผลิตสินคาสูง ทําใหผูประกอบการไมสนใจลงทุนในพื้นที่เทาที่ควร 

T ๙ มีปญหาดานการกอความไมสงบในพ้ืนที่สงผลตอสภาพความเปนอยู ดานความปลอดภัย เศรษฐกิจและ 

      การทองเที่ยว 

T ๑๐ ปญหายาเสพติด (การคายาเสพติด,เยาวชนติดยาเสพติด) 
T ๑๑ ปญหาการวางงาน ขาดแคลนแรงงานที่มีฝมือ และผูมีรายไดนอย 

T ๑๒ ปญหาความยากจน 

T ๑๓ ภาวะเงินเฟอ 

T ๑4 ประชาชนบางสวนไมเขาใจระบบทํางานของภาครัฐ 

T ๑5 การกระจายรายไดของแตละชุมชนไมเทาเทียมกัน 

T ๑6 นโยบายการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังไมเพียงพอตอการพัฒนา 

        ในการรองรับภารกิจที่เพ่ิมมากข้ึน 
T 17 ระเบียบ ขอกฎหมายในการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะการจํากัดคาใชจายดานบุคลากรไวที่ 40 % 
         เปนปญหาอุปสรรคตอการพัฒนาบุคลากรและการปฏิบัติงาน 
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แบบ  ยท.๐๑ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ย.1 ย.2 ย.3 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 

ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

ย.1 

  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ของอปท.ในเขต จังหวัด 

1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

อปท. 

ย.1 

  

ย.2 

  

ย.3 

  

ย.1 

  

ย.2  

 

ย.3 

  

ย.2 

  

ย.3 

  

ย.4 

  

ย.6 

  

ย.7 

 

3 

ย.2 

 

7 9 10 11 12 

โครงการ 

 

โครงการ 

 

โครงการ โครงการ 

  

โครงการ 

 

โครงการ 

 

โครงการ 

 

โครงการ 

 

โครงการ 

 

แผนงาน 

ผลผลิต/โครงการ 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ย.4 ย.5 ย.6 

ย.1 

  

ย.6 

 

ย.7 

 

ย.8 ย.9 

 

ย.10 

 

ย.5 

 

ย.4 

 

ย.3 

 

4 

ย.5 

  

ย.1 

  

ย.2 

  

ย.3 

  

ย.4 

  

ย.5 

  

ย.6 

  

ย.7 

  

2 8 5 6 

ย.4 

  

โครงการ 

 

โครงการ 

 

โครงการ 
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                                                     3.4 แผนผังยุทธศาสตร (strategic  map) 
 

                       
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

บริหารจดัการดวยธรรมาภิบาล สบืสานวัฒนธรรม เสริมสรางคณุภาพชีวิตดวยเศรษฐกิจกาวหนา นําพาสังคมสันติสุข สูประชาคมอาเซียน วิสัยทัศน 

เปาประสงค 
ระบบโครงสรางพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
ระบบจราจร ผังเมือง ผังตําบล และ
ผังจังหวัดไดมาตรฐาน 

ประชาชนมีอาชีพ รายได ที่มั่นคง
และยั่งยืน บริการดานสวัสดิการ
สังคม กีฬา นันทนาการ การศึกษา
และสาธารณสุขอยางทั่วถึง 

ดานการจัดระเบียบชุมชน/สงัคม และ
การรกัษาความสงบเรียบรอย 

สงเสริมการตลาด การคา การลงทุน 
เมืองชายแดร การทองเที่ยว 
ผลิตภัณฑในทองถ่ินอยางมั่นคงฯ สู
ประชาคมอาเซียน 

มีระบบการจัดการขยะ น้ําเสีย สิ่ง
ปฏิกูล ตลอดทั้งอนรุักษทรัพยากร
ธรรมการและใหพลังงานอยาง
ยั่งยืน 

ทํานุบํารงุศาสนา อนุรักษ 
โบราณสถาน โบราณวัตุ สืบสาน
ประเพณี ฯ ใหคงอยูสบืไป 

การบริหารจัดการองคกรมี
ประสิทธิภาพตามหลัก    
ธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร 
 
   ดานโครงสรางพื้นฐาน 

 

ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

ประชาชนมีสวนรวมตามระบอบ
ประชาธิปไตย มีความปลอดภัยในชิวิต
และทรัพยสิน การปฎิบัตงิานดานปองกัน
ฯมีประสิทธิภาพ 

ดานการวางแผน การสงเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรม และการ
ทองเที่ยว 

ดานการบริหารจัดการและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมปิญญาทองถ่ิน 

ดานการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

แบบ  ยท.๐2 

แผนงาน 
แผนงาน

บริหารงาน

ทวัไป 

แผนงาน

การศกึษา 

แผนงานสงัคม

สงเคราะห์ 

แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน 

แผนงาน

สาธารณสขุ 

แผนงานเคหะ

และชมุชน 

แผนงานสร้าง

ความเข้มแขง็

ของชมุชน 

แผนงานการ

ศาสนา 

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ 

แผนงาน

อตุสาหกรรม

และการโยธา 

แผนงาน

การเกษตร 

แผนงานการ

พาณิชย์ 

แผนงานงบ

กลาง 



แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)                                                                                                                         หนา 102 
 

๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตรของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
 

ความเช่ือมโยงกบั
ยุทธศาสตรจังหวดั 

ยุทธศาสตร อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
 

ตัวชี้วดัผลผลติ/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

กลยทุธ ผลผลติ/โครงการ หนวยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ยุทธศาสตรที่ ๑  
เสริมสรางความ
มั่นคงทางเศรษฐกจิ
และการกระจาย
รายไดอยางทั่วถึง 
 
กลยทุธที่ ๔ 

พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน และ
ระบบโลจิติกสใหมี
คุณภาพและได
มาตรฐานรองรับ
เขตเศรษฐกิจ
พิเศษและจังหวัด
อยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

 
 
 

ยุทธศาสตรที่ ๑  
การพัฒนาดาน

โครงสรางพืน้ฐาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรที่ ๑  
การพัฒนาดาน

โครงสรางพืน้ฐาน 
 

พัฒนาระบบ
โครงสรางพืน้ฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
ระบบคมนาคม 
ระบบจราจร                 
ผังเมืองและผัง
ตําบลที่มีคุณภาพ
ไดมาตรฐาน 

1.รอยละของ
จํานวนประชากร
ในเขตเทศบาล
และพื้นที่ใกลเคียง
ไดรับความ
สะดวกสบายใน                  
การสญัจร 
๒.รอยละของ
จํานวนประชากร
ในเขตเทศบาล
และนอกเขต
เทศบาลมนี้ําใชใน
การอุปโภคบริโภค 
๓.จํานวนสัญญาณ
ไฟจราจรและไฟ
กระพริบไดรับการ
ปรับปรุง ซอมแซม 
๔.จํานวนโคม
ไฟฟาตามถนน 
ซอยในเขต
เทศบาลไดรับการ
ปรับเปลี่ยนทําให
มีแสงสวาง เพียงพอ        
การสญัจรของ
ประชาชนในเวลา
กลางคืนมีความ
ปลอดภัย 

60 
 
 
 
 
 
 

60 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 

70 
 
 
 
 
 
 

70 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 

80 
 
 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 

90 
 
 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 

1 

เพิ่มขึน้ปละ 
10 

 
 
 
 
 

เพิ่มขึน้ปละ 
10 

 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

1.1 บุกเบิก สราง 
ปรับปรุงปรุงรกัษา
ทางคมนาคม 
สะพาน เขื่อน 
ระบบระบายน้ํา 
 
 
1.2 สรางและ
ปรับปรุงแหลงน้ํา
อุปโภค บริโภค 
 
 
 
1.๓ พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
จราจร 
 
1.๔ จัดใหมีไฟฟา
และระบบ
โทรคมนาคม 
อยางทั่วถึง 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการกอสราง
ถนน ระบบระบาย
น้ํา 
 
 
 
 
โครงการขุดลอก
สระ ขยายเขต
ประปา 
 
 
 
โครงการติดตั้งไฟ
จราจร ปรับปรุง
เครื่องหมาย ติดตั้ง
ปายจราจร 
โครงการจัดซือ้ 
ปรับปรุงโคมไฟสอง
สวาง 

สํานักการชาง 
 
 
 
 
 
 

สํานักการชาง 
 
 
 
 
 

สํานักการชาง 
 
 
 

สํานักการชาง 
 
 
 
 

 

แบบ ยท.๐๓ 
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ความเช่ือมโยงกบั
ยุทธศาสตรจังหวดั 

ยุทธศาสตร อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
 

ตัวชี้วดัผลผลติ/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

กลยทุธ ผลผลติ/โครงการ หนวยงาน
รับผดิชอบ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ยุทธศาสตรที่๑  
เสริมสรางความ
มั่นคงทางเศรษฐกจิ
และการกระจาย
รายไดอยางทั่วถึง 

 
กลยทุธที่ ๗ สราง
งาน อาชพี แก
ประชาชนจากฐาน
เกษตร ทองเที่ยว 
และการบรกิาร เนน
การกระจายรายได
เปนไปอยางทั่วถงึ 
เศรษฐกิจในชุมชนดี
ขึ้น 
 

 
 

ยุทธศาสตรที่ ๔ 
การพัฒนาดานการ
วางแผน การ
สงเสริมการลงทนุ
พาณิชยกรรมและ
การทองเที่ยว 

 

ยุทธศาสตรที่ ๔ 
การพัฒนาดาน
การวางแผน การ
สงเสริมการลงทนุ
พาณิชยกรรม
และการทองเที่ยว 

 

1.สงเสริมและ
สนับสนุน
การตลาด การคา 
การลงทุน และ
ผูประกอบการใน
ทองถิ่น พัฒนา                        
ระบบเศรษฐกจิ
ชุมชนและการ
ทองเที่ยวใหเขม็
แข็งและแขงขัน
ได 
 2.ประชาชน
ไดรับการพัฒนา
และสงเสริมใหมี
อาชีพและมี
รายไดเพิ่มขึน้ 
โดยยึดหลัก                            
เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวทาง
พระราชดําร ิ
 

1.จํานวนโครงการ
ในดานพัฒนาการ
คา และการลงทุน
ในทองถิ่น 
                 
 
 
2.จํานวนกจิกรรม
ในการสงเสริม
และพัฒนา
ผลิตภัณฑใน
ทองถิ่น             
 
3.จํานวนกจิกรรม
อบรมใหความรู 
หลักเศรษฐกจิ
พอเพียงแก
ประชาชน 
 

๑ 
 
 
 
 
 
 
๑ 
 
 
 
 
 
๑ 

๑ 
 
 
 
 
 
 
๑ 
 
 
 
 
 
๑ 

๑ 
 
 
 
 
 
 
๑ 
 
 
 
 
 
๑ 

๑ 
 
 
 
 
 
 
๑ 
 
 
 
 
 
๑ 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๑ สงเสริม
การตลาดการคา 
การลงทุนใน
ทองถิ่นและเมือง
ชายแดนเพือ่
รองรับประชาคม
อาเซียน 

๔.๒ สงเสริมระบบ
เศรษฐกิจชมุชนและ
ผลิตภัณฑทองถิ่น 
 
 
 
๔.๓ สงเสริมให
ประชาชนยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

โครงการกอสราง
ปรับปรุง อาคารใน
ตลาดทองถิ่นและ
เมือง 
 
 
 
โครงการสราง
อาคารรานคาใน
ทองถิ่นและเมือง 
 
 
 
โครงการสงเสริมให
ประชาชนยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

สํานักการชาง 
 
 
 
 
 
 

สํานักการชาง 
 
 
 
 
 

กองสวัสดิการฯ 
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ความเช่ือมโยงกบั
ยุทธศาสตรจังหวดั 

ยุทธศาสตร อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
 

ตัวชี้วดัผลผลติ/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

กลยทุธ ผลผลติ/โครงการ หนวยงาน
รับผดิชอบ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ยุทธศาสตรที่๑  
เสริมสรางความ
มั่นคงทางเศรษฐกจิ
และการกระจาย
รายไดอยางทั่วถึง 

 
กลยทุธที่ ๗ สราง
งาน อาชพี แก
ประชาชนจากฐาน
เกษตร ทองเที่ยว 
และการบรกิาร เนน
การกระจายรายได
เปนไปอยางทั่วถงึ 
เศรษฐกิจในชุมชนดี
ขึ้น 
 

 
 

ยุทธศาสตรที่ ๔ 
การพัฒนาดานการ
วางแผน การ
สงเสริมการลงทนุ
พาณิชยกรรมและ
การทองเที่ยว 

 

ยุทธศาสตรที่ ๔ 
การพัฒนาดาน
การวางแผน การ
สงเสริมการลงทนุ
พาณิชยกรรมและ
การทองเที่ยว 

 

1.สงเสริมและ
สนับสนุน
การตลาด การคา 
การลงทุน และ
ผูประกอบการใน
ทองถิ่น พัฒนา                           
ระบบเศรษฐกจิ
ชุมชนและการ
ทองเที่ยวให
เขมแข็งและ
แขงขนัได 
 

๑.จํานวนกจิกรรม
สงเสริมการ
ทองเที่ยว 

๑ ๑ ๑ ๑ - พัฒนาสงเสริมการ
ทองเที่ยวและ
แหลงทองเที่ยวเชิง
อนรุักษ เพื่อ
รองรับประชาคม
อาเซียน 

- โครงการกอสราง 
ปรับปรุงสถานที่
ทองเที่ยว 
- โครงการสงเสรมิ
และพัฒนาระบบ
การทองเที่ยงเชงิ
อนรุักษ 

สํานักการชาง 
สํานักปลัด 

สํานกัการศกึษา 
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ความเช่ือมโยงกบั
ยุทธศาสตรจังหวดั 

ยุทธศาสตร อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
 

ตัวชี้วดัผลผลติ/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

กลยทุธ ผลผลติ/
โครงการ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ยุทธศาสตรที่ ๒  
เสริมสรางศักยภาพการคา
ระหวางประเทศที่เขมแข็ง 
 
กลยทุธที่ ๖ 
พัฒนาการคาผานระบบ
อิเลก็ทรอนิกสเปดตลอดสู
สังคมดิจทิัล เชือ่มโยง
การคากับตางประเทศ 
อาเซียนและนานาชาติบน
โลกออนไลน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรที่ ๗  
การพัฒนาดาน
การบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิ
บาล 
 

ยุทธศาสตรที่ ๗  
การพัฒนาดาน
การบริหาร
จัดการตามหลกั
ธรรมาภิบาล 
 

1.การบริหารจัดการของ
องคกรดําเนินการตาม
หลักการบริหารบานเมอืงทีด่ี 
อยางมีประสทิธิภาพและ
ตอบสนองความตองการของ
ประชาชน 
 

๑.จํานวนกจิกรรม
พัฒนาการ
ประชาสัมพนัธและ
เผยแพรการ
ดําเนนิงานของ
เทศบาล 

๑ ๑ ๑ ๑ - ๗.๖ พัฒนาสงเสริมระบบ
การประชาสัมพันธและ
เผยแพรการดําเนินงาน
ขององคกร เพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน 
 

โครงการผลิตสือ่
เพื่อการ
ประชาสัมพนัธ 

กองวชิาการฯ 
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ความเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตรจังหวดั ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต
จังหวดั 

ยุทธศาสตร อปท. เปาประสงค 
 

ตัวชี้วดัผลผลติ/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

กลยทุธ ผลผลติ/โครงการ หนวยงาน
รับผดิชอบ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสราง
คุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
กลยทุธที่ ๒ 
พัฒนาขีดความสามารถประชาชนใน
การพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพ มีความ
ตื่นรู พฒันาตนเองอยางตอเนื่อง กาว
ทันการเปลี่ยนแปลงอยางเทาทัน และ
คงไวซึ่งอัตลักษณที่ดีงานของนราธิวาส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรที่ ๖ 
การพัฒนาดาน
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
และภูมิปญญา
ทองถิ่น 

 

ยุทธศาสตรที่ ๖ 
การพัฒนาดาน
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณแีละ
ภูมิปญญาทองถิ่น 

 

๑. มุงพัฒนาคณุธรรม 
จริยธรรม และสงเสริม
การศกึษา ทํานุบํารุง
ศาสนา อนุรกัษฟนฟจูารีต
ประเพณีวฒันธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิน่ โดยให
ประชาชนเขามามีสวนรวม 

1.จํานวน
กิจกรรมที่
สงเสริม อนุรกัษ 
ฟนฟูประเพณี
วัฒนธรรม 
 2.จํานวน
กิจกรรมสงเสริม
ภูมิปญญาทองถิ่น 
 
3.จํานวน
กิจกรรมสงเสริม
สนับสนุน ทํานุ
บํารุงศาสนา 

๑ 
 
 
 
๑ 
 
 
 
๑ 
 

๑ 
 
 
 
๑ 
 
 
 
๑ 

๑ 
 
 
 
๑ 
 
 
 
๑ 

๑ 
 
 
 
๑ 
 
 
 
๑ 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

๖.๑ สงเสริมการ
อนุรกัษ ฟนฟู สืบ
ทอดจารีตประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม   
๖.๒ สงเสริมและ
สนับสนุน 
ภูมิปญญาทองถิ่น
และปูชนียบุคคล 
๖..๓ เสริมสรางทํานุ
บํารุงศาสนาตลอดจน
ศิลปวัฒนธรรมทองถิน่                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                          

โครงการจัดงาน
ประเพณีในวัน
สําคัญ 
 
โครงการสงเสริม
และสนับสนุน 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
 
โครงการจัด
กิจกรรมวนั
อาสาฬหบูชา และ
วันเขาพรรษา 
 

สํานกั
การศกึษา 
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ความเช่ือมโยงกบั
ยุทธศาสตรจังหวดั 

ยุทธศาสตร อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
 

ตัวชี้วดัผลผลติ/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

กลยทุธ ผลผลติ/โครงการ หนวยงาน
รับผดิชอบ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ยุทธศาสตรที่ ๓ 
พัฒนาและ
เสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตประชาชนบน
พื้นฐานหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 
กลยทุธที่ ๓ 
พัฒนาศักยภาพ
ชุมชน ประชาชนสู
การเปลี่ยนแปลง
ดวยการเรียนรู และ
พัฒนาคุณภาพ
การศกึษามุงสราง
ผูเรียนที่มีคุณภาพ
ดวยมาตรฐาน
การศกึษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรที่ ๒ 
การพัฒนาดานงาน
สงเสริมคณุภาพชีวิต 
 

ยุทธศาสตรที่ ๒ 
การพัฒนาดาน
งานสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

พัฒนาการศึกษา
และยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหดขีึ้น 
โดยสงเสริมดาน
สุขภาพ การ                        
สาธารณสขุ  การ
สังคมสงเคราะห 
ปองกันและบําบัด
ผูติดยาเสพติด 
 

๑.ระดับคุณภาพ 
ของคร ูบุคลากร
ทางการศึกษาและ
การจดัการศึกษา
ของสถานศึกษา 

๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ เพิ่มปละ ๑๐% ๒.๓ สงเสริม
การศกึษาทั้งใน
และนอกระบบ
และตามอัธยาศัย
โดยสนับสนุนให
ประชาชนมีสวน
รวมในการจัด
การศกึษา 
 

โครงการสงเสริม
ทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ และ
วิชาการ 
 

สํานกัการศกึษา 
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ความเช่ือมโยงกบั
ยุทธศาสตรจังหวดั 

ยุทธศาสตร อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
 

ตัวชี้วดัผลผลติ/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

กลยทุธ ผลผลติ/โครงการ หนวยงาน
รับผดิชอบ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ยุทธศาสตรที่ ๓ 
พัฒนาและ
เสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตประชาชนบน
พื้นฐานหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 
กลยทุธที่ ๓ 
พัฒนาศักยภาพ
ชุมชน ประชาชนสู
การเปลี่ยนแปลง
ดวยการเรียนรู และ
พัฒนาคุณภาพ
การศกึษามุงสราง
ผูเรียนที่มีคุณภาพ
ดวยมาตรฐาน
การศกึษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรที่ ๒ 
การพัฒนาดานงาน
สงเสริมคณุภาพชีวิต 
 

ยุทธศาสตรที่ ๒ 
การพัฒนาดาน
งานสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

๑. พัฒนา
การศกึษาและ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชนใหดขีึ้น 
โดยสงเสริมดาน
สุขภาพ   การ
สาธารณสขุ  การ
สังคมสงเคราะห 
ปองกันและบําบัด
ผูติดยาเสพติด 

๑.จํานวนกจิกรรม
สงเสริมสนับสนนุ
รณรงคการ
ตอตานยาเสพติด 
 
๒.จํานวนกจิกรรม
ที่สงเสริมสุขภาพ
และอนามัยกับ
ประชาชน 

๑ 
 
 
 
 
๓ 

๑ 
 
 
 
 
๓ 

๑ 
 
 
 
 
๓ 

๑ 
 
 
 
 
๓ 

- 
 
 
 
 
- 

๒.๔ สงเสริม
ศักยภาพศูนย
ปฏิบัติการการ
ตอสูเพือ่เอาชนะ
ยาเสพติด 
 
 
๒.๖ สงเสริมการ
ปองกัน รกัษา 
ควบคุมโรค ตลอดจน
การพัฒนาดานการ
สาธารณสุข 
 
 

โครงการรณรงค
ตอตานยาเพติด 
 
 
 
 
 
โครงการพัฒนา
ศักยภาพดานการ
สาธารณสุข 
 

สํานกัการศกึษา 
กองสาธารณสขุฯ 

 
 
 
 
 

กองสาธารณสุขฯ 
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ความเช่ือมโยงกบั
ยุทธศาสตรจังหวดั 

ยุทธศาสตร อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
 

ตัวชี้วดัผลผลติ/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

กลยทุธ ผลผลติ/
โครงการ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนา
และเสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตประชาชนบนพืน้ฐาน
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง  
 
กลยทุธที่ ๓ 
พัฒนาศักยภาพชมุชน 
ประชาชนสูการ
เปลี่ยนแปลงดวยการ
เรียนรู และพฒันาคุณภาพ
การศกึษามุงสรางผูเรียนที่
มีคุณภาพดวยมาตรฐาน
การศกึษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรที่ ๒ 
การพัฒนาดาน
งานสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตรที่ ๒ 
การพัฒนาดาน
งานสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

๑. พัฒนาการศกึษาและ
ยกระดับคุณภาพชวีิตของ
ประชาชนใหดขีึ้น โดย
สงเสริมดานสขุภาพ การ
สาธารณสขุ  การสังคม
สงเคราะห ปองกนัและ
บําบัดผูติดยาเสพติด 

๑.ระดับคุณภาพ ของครู 
บุคลากรทางการศึกษา
และการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 
 
๒.จํานวนกจิกรรม
สงเสริมสนับสนนุ
รณรงคการตอตานยา
เสพติด 
๓.จํานวนกจิกรรมที่
สงเสริมการกฬีาและ
นันทนาการ            ๔.จํานวนกจิกรรมที่สงเสรมิสุขภาพและอนามัยกับประชาชน 
 
๔.จํานวนกจิกรรมที่
สงเสริมสขุภาพและ
อนามัยกับประชาชน 
 

๕๐ 
 
 
 
 
 
๑ 
 
 
 
๓ 
 
 
 
๓ 

๖๐ 
 
 
 
 

 
๑ 

 
 
 
๓ 
 
 
 
๓ 
 
 

๗๐ 
 
 
 
 
 
๑ 
 
 
 
๓ 
 
 
 
๓ 

๘๐ 
 
 
 
 
 
๑ 
 
 
 
๓ 
 
 
 
๓ 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

๒.๓ สงเสริมการศึกษา
ทั้งในและนอกระบบ
และตามอัธยาศัยโดย
สนับสนุนให
ประชาชนมีสวนรวม
ในการจัดการศกึษา 
๒.๔ สงเสริมศกัยภาพ
ศูนยปฏิบัติการการ
ตอสูเพือ่เอาชนะยา
เสพติด 
๒..๕  สงเสรมิงานดานการ
ออกกาํลังกาย การกีฬา
และนันทนาการ 
 
๒..๖  สงเสริมการ
ปองกัน รกัษา ควบคุม
โรค ตลอดจนการพัฒนา
ดานการสาธารณสุข 
 
 
 

โครงการ
ประเมนิ
คุณภาพ
การศกึษา 
 
 
โครงการ
รณรงคตอตาน
ยาเพติด 
 
โครงการ
แขงขนักฬีา 
 
 
โครงการ
สงเสริมและ
พัฒนา สุขภาพ 
ปองกัน รกัษา 
และควบคุมโรค 

สํานกัการศกึษา 
 
 
 
 
 

สํานกัการศกึษา 
กองสาธารณสุขฯ 

 
 

สํานกัการศกึษา 
 
 
 

กองสาธารณสุขฯ  
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ความเช่ือมโยงกบั
ยุทธศาสตรจังหวดั 

ยุทธศาสตร อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
 

ตัวชี้วดัผลผลติ/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

กลยทุธ ผลผลติ/โครงการ หนวยงาน
รับผดิชอบ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนา
และเสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตประชาชนบน
พื้นฐานหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
 
กลยทุธที่ ๖ 
พัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐใหมีคุณภาพ โดย
การมสีวนรวมของ
ประชาชน และใชพืน้ที่
เปนฐานอยางเขาใจ
เขาถึง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรที่ ๗ 
การพัฒนาดาน
การบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิ
บาล 
 

ยุทธศาสตรที่ ๗ 
การพัฒนาดาน
การบริหาร
จัดการตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

 

1.การบริหารจัดการของ
องคกรดําเนินการตาม
หลักการบริหารบานเมอืงทีด่ี 
อยางมีประสทิธิภาพและ
ตอบสนองความตองการของ
ประชาชน 
 

1.จํานวนกจิกรรม
พัฒนาความรู 
คุณธรรมจริยธรรม 
แกบุคลากร 
 
2.จํานวนโครงการ
ปรับปรุงจัดหา
เครื่องมือเครือ่งใช 
พัฒนาสถานที่
ปฏิบัติงาน         
 
 

3.จํานวนกจิกรรม
พัฒนาองคกรตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 
4.จํานวนกจิกรรม/
โครงการทีส่งเสริม
การพัฒนาระบบ
การใหบรกิารแก
ประชาชน 
 

๑ 
 
 
 
 

๑๐ 
 
 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
๑ 

๑ 
 
 
 
 

๑๐ 
 
 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
๑ 
 

๑ 
 
 
 
 

๑๐ 
 
 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
๑ 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑๐ 
 
 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
๑ 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- 

๗..๑ พัฒนาความรู
ความสามารถและ
คุณธรรมจริยธรรมแก
บุคลากรในองคกร 
 
๗..๒ พัฒนาปรับปรุง
จัดหาเครือ่งมอื
เครื่องใชตลอดถึง
สถานที่ในการ
ปฏิบัติงาน                                                                                                                                               
 

 
๗..๓  พฒันาปรับปรงุ 
ระบบบริหารจัดการ
องคกรตามหลกัธรรมาภิ
บาล                                                                                                                                                               
๗..๔  ปรับปรุงและสราง
ระบบการใหบริการที่
ทันสมัย รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ                                                                                                                                                                             

 

โครงการพัฒนา
ความรูความสามารถ
และคุณธรรม
จริยธรรม 
 
โครงการจัดซือ้
เครื่องมือ เครือ่งใช
ในสํานกังาน 
 
 
 

 
โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการตามหลกัธรร
มาภิบาล 
โครงการพัฒนา
ระบบการใหบรกิาร
ที่ทนัสมัยและ
รวดเร็ว 
 

สํานักปลัดฯ 
 
 
 
 

สํานักปลัดฯ 
สํานักการศกึษา 
สํานักการชาง 

กองคลัง 
กองสวัสดิการฯ 
กองวชิาการฯ 

 

สํานักปลัดฯ 
กองวชิาการฯ 

 
 

สํานักปลัดฯ 
กองคลัง 
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ความเช่ือมโยงกบั
ยุทธศาสตรจังหวดั 

ยุทธศาสตร อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
 

ตัวชี้วดัผลผลติ/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

กลยทุธ ผลผลติ/โครงการ หนวยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ยุทธศาสตรที่ ๓ 
พัฒนาและ
เสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตประชาชนบน
พื้นฐานหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
กลยทุธที่ ๗ 
เสริมสรางความอุดม
สมบูรณของ
ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ การ
จัดการปญหาทาง
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และภัย
พิบัติ และพัฒนาให
เปนเมอืงสิ่งแวดลอม
ที่ดี อากาศบริสทุธิ ์
บานเมอืงะอาด เปน
ระเบียบเรียบรอย    
 

 
 
 
 

ยุทธศาสตรที่๕ 
การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการ และ
การอนรุักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

 

ยุทธศาสตรที่๕ 
การพัฒนาดาน
การบริหาร
จัดการ และการ
อนรุักษทรัพยากร
ธรรม ชาตแิละ
สิ่งแวดลอม 

 

1.ประชาชนมี
สวนรวมในการ
เฝาระวัง ปองกัน
ฟนฟูและอนรุักษ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดลอมอยาง
สมดุลและย่ังยืน 

๑.จํานวนโครงการ
ในการพฒันา
ปรับปรุงภูมิทัศน 
              
๒.จํานวนโครงการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการขยะ สิ่ง
ปฏิกูล และน้ําเสีย 
 
  
๓.จํานวนกจิกรรม
สงเสริมสนับสนนุ
ประชาชนใช
พลังงานทดแทน 
 

๑ 
 
 
 
๑ 
 
 
 
 
 
๑ 

๑ 
 
 
 
๑ 
 
 
 
 
 
๑ 
 

๑ 
 
 
 
๑ 
 
 
 
 
 
๑ 

๑ 
 
 
 
๑ 
 
 
 
 
 
๑ 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

๕..๓ ปรับปรุงภูมิ
ทัศนในชุมชนและ
เมือง 
 
๕.๔ จัดทําระบบ
กําจัดขยะและสิ่ง
ปฏิกูลตลอดจน
ระบบบําบัดน้ําเสีย 
 
 
๕.๕ สงเสริมและ
สนับสนุนการใช
พลังงานทดแทน 
 

โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศนในชมุชนและ
เมือง 
 
- โครงการกอสราง
ระบบกําจัดขยะ
และระบบบําบัดน้ํา
เสีย 
- โครงการซ้ือรถ
ขยะ 
โครงการกอสราง
ระบบการใชพลงั
ทดแทน (โซลา
เซลล) 

สํานักการชาง 
 
 
 

กองสาธารณสุขฯ 
สํานักการชาง 

 
 
 
 

สํานักการชาง 
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ความเช่ือมโยงกบั
ยุทธศาสตรจังหวดั 

ยุทธศาสตร อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
 

ตัวชี้วดัผลผลติ/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

กลยทุธ ผลผลติ/โครงการ หนวยงาน
รับผดิชอบ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ยุทธศาสตรที่ ๓ 
พัฒนาและ
เสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตประชาชนบน
พื้นฐานหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 
กลยทุธที่ ๘ 
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตที่ด ีดวยการมี
สุขภาพที่ดีพึ่งตนเอง
ได และยึดวิถแีหง
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

 
 
 

ยุทธศาสตรที่ ๒ 
การพัฒนาดานงาน
สงเสริมคณุภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตรที่ ๒ 
การพัฒนาดาน
งานสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

1.สงเสริมและ
สนับสนุน
การตลาด การคา 
การลงทุน และ
ผูประกอบการใน
ทองถิ่น พัฒนา                        
ระบบ เศรษฐกิจชมุชนและการทองเที่ยวใหเขมแขง็และแขงขนัได 
2.พัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชนใหดขีึ้น 
โดยสงเสริมดาน
สุขภาพ การ                       
สาธารณสขุ  การ
สังคมสงเคราะห 
ปองกันและบําบัด
ผูติดยาเสพติด 
 

1.จํานวนกจิกรรม
ที่สงเสริมการ
ลงทุน การอบรม
อาชีพ 
๒.จํานวนกจิกรรม
ที่สงเสริมสุขภาพ
และอนามัยกับ
ประชาชน 
 

๑ 
 
 
 
๓ 

๑ 
 
 
 
๓ 

๑ 
 
 
 
๓ 

๑ 
 
 
 
๓ 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 สงเสริมและ
สนับสนุนการสราง
งานสรางอาชีพ
แบบย่ังยืนใหกับ
ประชาชนใน
ทองถิ่น 
 
2.6 สงเสริมการ
ปองกัน รกัษา 
ควบคุมโรค 
ตลอดจนการ
พัฒนาดานการ
สาธารณสขุ 

โครงการสงเสริม
อาชีพใหแก
ประชาชน 
 
 
 
 
โครงการสงเสริม
และพัฒนา 
สุขภาพ ปองกัน 
รักษา และควบคุม
โรค 

กองสวัสดิการฯ 
 
 
 
 
 
 

กองสาธารณสุขฯ 
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ความเช่ือมโยงกบั
ยุทธศาสตรจังหวดั 

ยุทธศาสตร อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
 

ตัวชี้วดัผลผลติ/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

กลยทุธ ผลผลติ/โครงการ หนวยงาน
รับผดิชอบ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ยุทธศาสตรที่ ๓ 
พัฒนาและ
เสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตประชาชนบน
พื้นฐานหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 
กลยทุธที่ ๘ 
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตที่ด ีดวยการมี
สุขภาพที่ดีพึ่งตนเอง
ได และยึดวิถแีหง
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
 
 

 
 

ยุทธศาสตรที่ ๒ 
การพัฒนาดานงาน
สงเสริมคณุภาพชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรที่ ๒ 
การพัฒนาดาน
งานสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

๑.พัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชนใหดขีึ้น 
โดยสงเสริมดาน
สุขภาพ การ                        
สาธารณสขุ  การ
สังคมสงเคราะห 
ปองกันและบําบัด
ผูติดยาเสพติด 
 

๑.จํานวนกจิกรรม
ที่สงเสริมการกีฬา
และนนัทนาการ 

๓ ๓ ๓ ๓ - ๒..๕  สงเสรมิงานดาน
การออกกาํลังกาย การ
กีฬาและนนัทนาการ 
 

โครงการแขงขนั
กีฬา 

สํานกัการศกึษา 
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ความเช่ือมโยงกบั
ยุทธศาสตรจังหวดั 

ยุทธศาสตร อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
 

ตัวชี้วดัผลผลติ/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

กลยทุธ ผลผลติ/โครงการ หนวยงาน
รับผดิชอบ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ยุทธศาสตรที่ ๓ 
พัฒนาและ
เสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตประชาชนบน
พื้นฐานหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 
กลยทุธที่ ๙ 
เสริมสรางการ
พึ่งตนเองของ
ประชาชน ชุมชน 
ดวยงาน มอีาชีพ มี
รายไดที่มั่นคง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรที่ ๒ 
การพัฒนาดานงาน
สงเสริมคณุภาพชีวิต 
 

ยุทธศาสตรที่ ๒ 
การพัฒนาดาน
งานสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

1.สงเสริมและ
สนับสนุน
การตลาด การคา 
การลงทุน และ
ผูประกอบการใน
ทองถิ่น พัฒนา
ระบบเศรษฐกจิ
เศรษฐกิจชมุชน
และการทองเที่ยว
ใหเข็มแข็งและ
แขงขนัได เศรษฐกิจชมุชนและการทองเที่ยวใหเขมแขง็และแขงขนัได เศรษฐกิจชมุชนและการทองเที่ยวใหเขมแขง็และแขงขนัได             เศรษฐกิจชมุชนและการทองเที่ยวใหเขมแขง็และแขงขนัได 
 

1.จํานวนกจิกรรม
ที่สงเสริมการ
ลงทุน การอบรม
อาชีพ 

๑ ๑ ๑ ๑ - ๒.๑ สงเสริมและ
สนับสนุนการสราง
งานสรางอาชีพแบบ
ย่ังยืนใหกับ
ประชาชน 

โครงการสงเสริม
อาชีพ 

กองสวัสดิการฯ 
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ความเช่ือมโยงกบั
ยุทธศาสตรจังหวดั 

ยุทธศาสตร อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
 

ตัวชี้วดัผลผลติ/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

กลยทุธ ผลผลติ/โครงการ หนวยงาน
รับผดิชอบ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ยุทธศาสตรที่ ๔ 
เสริมสรางสันติสุขและ
ความมั่นคงภายใน
พื้นที ่
 
กลยทุธที่ ๑ 
เสริมรางความเขมแข็ง
ของหมูบานในการ
จัดการตนเองใหมี
ความปลอดภัย งบ
เรียบรอย และมีความ
มั่นคงในพืน้ที ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรที่ ๓ 
การพัฒนาดาน
การจดัระเบียบ
ชุมชน/สงัคมและ
การรักษาความ
สงบเรียบรอย 

 
ยุทธศาสตรที่ ๖ 
การพัฒนาดาน
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
และภูมิปญญา
ทองถิ่น 
 

 

ยุทธศาสตรที่ ๓ 
การพัฒนาดาน
การจดัระเบียบ
ชุมชน/สงัคม
และการรกัษา
ความสงบ
เรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่ ๖ 
การพัฒนาดาน
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
และภูมิปญญา
ทองถิ่น 

 

๑.ประชาชนมีจิตสํานึกและมี
สวนรวมในการปองกนั
บรรเทาสาธารณภัย รกัษา
ความสงบเรียบรอย 
เสริมสรางความเขมแข็ง 
และสันติสุขในชมุชนและ
เมือง 
๑.มุงพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และสงเสริม
การศกึษา ทํานุบํารุงศาสนา 
อนรุักษฟนฟูจารตีประเพณี
วัฒนธรรมและภมูิปญญา
ทองถิ่น โดยใหประชาชนเขา
มามีสวนรวม 

๑.จํานวนกจิกรรม
สงเสริมใหความรูแก
ประชาชนเกี่ยวกับ
การเมืองในระบบ
ประชาธิปไตย 
 
๑.จํานวนกจิกรรม
สงเสริมพฒันา
คุณธรรม จริยธรรม 

๑ 
 
 
 
 
 
๑ 
 

๑ 
 
 
 
 
 
๑ 
 

๑ 
 
 
 
 
 
๑ 
 

๑ 
 
 
 
 
 
๑ 
 

- 
 
 
 
 
 
- 

๓.๑ สงเสริมใหความรู 
ความเขาใจแก
ประชาชนเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครอง
ในระบบประชาธิปไตย 
๖.๕ สงเสริมสนับสนนุ
การพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมของเด็ก 
เยาวชนและประชาชน 
 
 

โครงการสงเสริมให
ความรูการเมืองการ
ปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย 
 
โครงการสงเสริม
สนับสนุนการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม
ของเดก็ เยาวชนและ
ประชาชน 

สํานักการศกึษา 
 
 
 
 
 

สํานักการศกึษา 
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ความเช่ือมโยงกบั
ยุทธศาสตรจังหวดั 

ยุทธศาสตร อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
 

ตัวชี้วดัผลผลติ/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

กลยทุธ ผลผลติ/โครงการ หนวยงาน
รับผดิชอบ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ยุทธศาสตรที่ ๔ 
เสริมสรางสันติสุขและความ
มั่นคงภายในพื้นที ่
 
กลยทุธที่ ๑ 
เสริมสรางความเขมแข็งของ
หมูบานในการจัดการตนเอง
ใหมีความปลอดภัย สงบ
เรียบรอย และมีความมัน่คง
ในพื้นที ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรที่ ๓ 
การพัฒนาดาน
การจดัระเบียบ
ชุมชน/สงัคมและ
การรักษาความ
สงบเรียบรอย 
 

ยุทธศาสตรที่ ๓ 
การพัฒนาดาน
การจดัระเบียบ
ชุมชน/สงัคม
และการรกัษา
ความสงบ
เรียบรอย 
 

๑.ประชาชนมีจิตสํานึกและมี
สวนรวมในการปองกนั
บรรเทาสาธารณภัย รกัษา
ความสงบเรียบรอย
เสริมสรางความเขมแข็ง 
และสันติสุขในชมุชนและ
เมือง 

 

๑.จํานวนโครงการ
จัดซื้อเครื่องมือ
เครื่องใชในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 
 
 
 
 
3.จํานวนกจิกรรม
อบรมใหความรูใหแก
ประชาชนในปองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
๑ 
 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
๑ 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
๑ 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
๑ 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

๓..๒ พัฒนาศักยภาพของ
ทองถิ่นในการ 
ปองกันและ บรรเทาสา
ธารณภัย ตลอดจนถึงการ
รักษคามสงบเรียบรอยใน
ทองถิ่น 

 
 
๓.๓  เสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนใหมี
สวนรวมในการรักษา
ความสงบเรียบรอยใน
ทองถิ่น 
     

- โครงการจัดซื้อ 
และติดตั้งกลอง
วงจรปด 
- โครงการฝกอบรบ 
ทบทวน การปองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 
 
โครงการฝกอบรม
อาสาสมัครปองกนั
ภัยฝายพลเรียน 
 

สํานักปลัดฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักปลัดฯ 

 

 


