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สวนที่ 2   
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 

                1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20  ป 

      กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ( พ.ศ.2561 - 2580)  

     สถานการณแนวโนมในการพัฒนาประเทศ 

  ในปจจุบันประเทศไทยยังคงมีประเด็นความทาทายการพัฒนาในหลายมิติ ทั้งในมิติเศรษฐกิจที่
โครงสรางของเศรษฐกิจยังไมสามารถขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมอยางเต็มที่ ผลิตภาพการผลิตของภาคบริการและ
ภาคเกษตรยังอยูในระดับต่ํา คุณภาพและสมรรถนะของแรงงานที่ยังไมสอดคลองกับความตองการในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ มิติทางสังคมที่การยกระดับรายไดของประชาชน การแกปญหาดานความ
ยากจนและความเหลื่อมล้ํา การพัฒนาคุณภาพการใหบริการและการขยายโอกาสในการเขาถึงระบบบริการ
สาธารณะยังคงมีชองวาง ที่สามารถพัฒนาตอไปได มิติสิ่งแวดลอมที่การฟนฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ยังเปนประเด็นสําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน และมิติของการบริหารจัดการภาครัฐที่
ยังขาดความตอเนื่อง และความยืดหยุนในการตอบสนองความตองการในการแกปญหาของประชาชนไดอยาง
เต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีสถานการณท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ประชากรที่มีสัดสวนประชากรวัยแรงงานลดลงและประชากรสูงอายุเพ่ิมขึ้นอยางตอเรื่อง ความกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแบบกาวกระโดด ความทาทายใหม ๆ ซึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางของ
ความสัมพันธระหวางประเทศ ทั้งดานความม่ันคงและเศรษฐกิจ การเชื่อมโยงกันอยางซับซอนจากการรวมกลุม
ภายในภูมิภาคและการเปดเสรีดานตาง ๆ ที่รอบคอบและครอบคลุม เพ่ือเปนกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศใหเจริญกาวหนาอยางมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 

  ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ( พ.ศ.2561-2580 ) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพื่อใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ ประเทศ
มีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดย
ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการจัดทํายุทธศาสตรชาติ และตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติการ
จัดทํายุทธศาสตร พ.ศ. 2560  

  วิสัยทัศน 
  วิสัยทัศนประเทศคือ “ประเทศมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศที่พัฒนาแลว ดวยการ

พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  
  คําจํากัดความ “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 
  1. ความม่ันคง การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคลและมีความมั่นคง 
ในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง 
 1.1 ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
ที่เขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนที่ยืดเหนียวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่ม่ันคงเปนกลไกท่ีนําไปสูการ
บริหารประเทศที่ตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
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 1.2 สังคม  มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ 
ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน 
 1.3 ประชาชน มีความม่ันคงในชีวิตมีงานและรายไดที่มั่นคงพอเพียงกับการดํารงชีวิตมีที่อยู
อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 
 1.4 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม มีความม่ันคงของอาหารพลังงานและน้ํา 
  2. ความม่ังคั่ง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ยกระดับเปนประเทศใน
กลุมประเทศรายไดสูงความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทา
เทียมกันมากขึ้น 
 2.1 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง สามารถสรางรายไดท้ังจากภายในและ
ภายนอกประเทศสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคท้ังการ
คมนาคมขนสง การผลิต การคา  การลงทุน และการทําธุรกิจ มีบทบาทสําคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลกเกิด
สายสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางมีพลัง 
 2.2 ความสมบูรณในทุนที่จะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่อง ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา ทุน
ทางการเงิน ทุนที่เปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดลอม 
  3. ความยั่งยืน การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนให
เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอ ไมสรางมลภาวะตอ
สิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยี่ยวยาของระบบนิเวศน 
 3.1 การผลิตและการบรโิภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับกฎระเบียบของประชาคม
โลกซึ่งเปนที่ยอมรับรวมกัน ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบตอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวม 
 3.2 มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน
เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
 3.3 ประชาชนทุกภาคสวนในสงัคมยืดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง 
สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคน
ในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และ มีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิต ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม โดย
การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ  
  ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป 
  การพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติ จะมุงเนนการสรางสมดุลระหวางการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก  

1. ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 
มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เนนการบริหาร 

จัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบรอยในทุก 
ระดับ ตั้งแตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยีและระบบฐานขอมูลขนาดใหญ
ใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับ
การปองกันและแกไขปญหาดานความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตใชกลไกการแกไข
ปญหาแบบบูรณาการทั้งกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกรที่ไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือน
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บานและมิตรประเทศท่ัวโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล โดยประเด็นยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 
ประกอบดวย ๕ ประเด็น ไดแก  
                        ๑.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสรางเสริมความสงบเรียบรอย และสันติสุขให
เกิดข้ึนกับประเทศชาติบานเมือง โดย (1) การพัฒนาและเสริมสรางคนในทุกภาคสวนใหมีความเขมแข็ง มีความ
พรอมตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมี สวนรวมในการแกไขปญหา  (๒) การพัฒนาและเสริมสรางความ
จงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ (๓) การพัฒนาและเสริมสรางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย ทรงเปนประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแกประโยชนของประเทศชาติมากกวา
ประโยชนสวนตน และ (4) การพัฒนาและเสริมสรางกลไกท่ีสามารถปองกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปญหา
ความม่ันคงที่สําคัญ      
������������������������������������1.๒ การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความม่ันคง เพ่ือแกไขปญหาเดิม และ
ปองกันไมใหปญหาใหมเกิดข้ึน โดย  (๑) การแกไขปญหาความมั่นคง ในปจจุบัน  (2) การติดตาม เฝาระวัง 
ปองกันและแกไขปญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม (๓) การสรางความปลอดภัยและความสันติสุขอยางถาวรในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต  และ (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทั้งทางบกและทางทะเล 
                        1.๓ การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอ ความมั่นคงของ 
ชาติเพ่ือยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหนวยงานดานความม่ันคง โดย (๑) การพัฒนาระบบงานขาว
กรองแหงชาติแบบบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ (๒) การพัฒนาและผนึกพลังอํานาจแหงชาติ กองทัพและ
หนวยงาน ความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ใหพรอมปองกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และ
เผชิญกับภัยคุกคามไดทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ และ  (3) การพัฒนาระบบเตรียมพรอมแหงชาติและการ
บริหารจัดการภัยคุกคามใหมีประสิทธิภาพ  
                         1.๔ การบูรณาการความรวมมือดานความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองคกร 
ภาครัฐและที่มิใชภาครัฐ เพ่ือสรางเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญกาวหนาใหกับ
ประเทศชาติ ภูมิภาคและโลก อยางยั่งยืน โดย (๑) การ เสริมสรางและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดลอมระหวาง
ประเทศ  (๒) การเสริมสรางและธํารงไวซึ่งสันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค และ (๓) การรวมมือทางการ
พัฒนากับประเทศเพ่ือนบาน ภูมิภาค โลกรวมถึงองคกรภาครัฐและที่มิใชภาครัฐ 
                         1.๕ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม เพ่ือใหกลไกสําคัญตาง ๆ  
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการใชหลักธรรมาภิบาล และ การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด โดย (๑) การ
พัฒนากลไกใหพรอมสําหรับการติดตาม เฝาระวัง แจงเตือน ปองกัน และแกไขปญหาความม่ันคงแบบองครวม       
อยางเปนรูปธรรม (๒) การบริหารจัดการความมั่นคงใหเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ  และ (3) 
การพัฒนากลไกและองคกรขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 

2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
                         ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนาที่มุงเนนให
ประเทศไทยเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพ ยั่งยืนและมีขีดความสามารถในการ
แขงขันสูงขึ้น โดยประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน แนวคิด ๓ ประการ ไดแก  
                         (๑) “ตอยอดอดีต”โดยมองกลับไปที่รากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วฒันธรรม ประเพณี วิถี
ชีวิตและจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในดานอ่ืน ๆ 
นํามาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใหสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ และสังคมโลก
สมัยใหม 
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                         (๒) “ปรับปจจุบัน” เพ่ือปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนา โครงสรางพื้นฐานของประเทศใน
มิติตาง ๆ ทั้งโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและดิจิทัล และการ
ปรับสภาพแวดลอม ใหเอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต  
                         (๓) “สรางคุณคาใหม ในอนาคต” ดวยการเพ่ิมศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุน
ใหม รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองตอความตองการของตลาดผสมผสานกับยุทธศาสตรที่รองรับ
อนาคต บนพื้นฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมทั้งการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ 
ใหประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนในเวทีโลก 
ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ําของคน
ในประเทศไดในคราวเดียวกัน 

 โดยประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการสราง ความสามารถในการแขงขัน ประกอบดวย ๕  
ประเด็น ไดแก 
                       2.1 การเกษตรสรางมูลคา ใหความสําคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต ทั้งเชิงปริมาณและ
มูลคา และความหลากหลายของสินคาเกษตร ประกอบดวย (๑) เกษตรอัตลักษณพ้ืนถิ่น (๒) เกษตรปลอดภัย (๓) 
เกษตรชีวภาพ (๔) เกษตรแปรรูป (๕) เกษตรอัจฉริยะ 
                        ๒.2 อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต โดยสรางอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคตท่ี
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสูประเทศที่พัฒนาแลวดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแหงอนาคต ประกอบดวย                                                
(๑) อุตสาหกรรมชีวภาพ  (๒) อุตสาหกรรมและ บริการการแพทยครบวงจร (๓) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล 
ขอมูล และปญญาประดิษฐ (๔) อุตสาหกรรมและบริการขนสง และโลจิสติกส และ  (๕) อุตสาหกรรมความ
มั่นคงของประเทศ  
                        2.3. สรางความหลากหลายดานการทองเที่ยว โดยการรักษาการเปนจุดหมายปลายทางที่
สําคัญของการทองเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักทองเที่ยวทุกระดับ และเพ่ิมสัดสวนของนักทองเที่ยวที่มีคุณภาพสูง 
ประกอบดวย  (๑) ทองเที่ยวเชิง สรางสรรคและวัฒนธรรม   (๒) ทองเที่ยวเชิงธุรกิจ   (๓) ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ความงาม และแพทยแผนไทย (๔) ทองเที่ยวสําราญทางน้ํา (๕) ทองเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค  
 2.4 โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสรางพ้ืนฐาน ทางกายภาพใน 
ดานโครงขายคมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยีตลอดจนโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ โดย (๑) 
เชื่อมโยงโครงขายคมนาคมไรรอยตอ (๒) สรางและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (๓) เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ 
(๔) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม (๕) รักษาและเสริมสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 
                        2.5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหม สรางและพัฒนาผูประกอบการยุคใหม           
ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเปนผูประกอบการที่มีความสามารถในการแขงขันและมีอัตลักษณชัดเจน โดย 
(๑) สรางผูประกอบการอัจฉริยะ (๒) สรางโอกาสเขาถึงบริการทางการเงิน (๓) สรางโอกาสเขาถึงตลาด                                              
(๔) สรางโอกาส เขาถึงขอมูล (๕) ปรับบทบาทและโอกาสการเขาถึงบริการภาครัฐ 

 3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนา และเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                       ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายการ
พัฒนาที่สําคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพรอม
ทั้งกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดาน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอ
สังคมและผูอ่ืน มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รกัษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ี
ถูกตอง มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษภาษาทองถิ่น 
มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยที่มีทักษะสูง เปนนวัตกร     
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นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหม และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง ประกอบดวย   ๗ 
ประเด็น ไดแก  
                          ๓.๑. การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม มุงเนนใหสถาบันทางสังคมรวมปลูกฝงคานิยม
และวัฒนธรรมที่พึงประสงคโดย (1) การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรม ผานการเลี้ยงดูในครอบครัว (๒) การบูร
ณาการเรื่องความซื่อสัตย วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (3) การสราง
ความเขมแข็ง ในสถาบันทางศาสนา (๔) การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมโดยใชชุมชนเปนฐาน (๕) การสราง
คานิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงคจากภาคธุรกิจ (๖)  การใชสื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝงคานิยมและ
วัฒนธรรมของคนในสังคม (๗) การสงเสริม ใหคนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบตอสวนรวม  
                          3.๒. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต มุงเนนการพัฒนาคนเชิงคุณภาพ ในทุกชวงวัย  
ประกอบดวย (1) ชวงการตั้งครรภ/ปฐมวัย เนนการเตรียมความพรอม ใหแกพอแมกอนการตั้งครรภ (2) ชวงวัย
เรียน/วัยรุน ปลูกฝงความเปนคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะการเรียนรูที่สอดรับกับศตวรรษท่ี ๒๑ (3) ชวงวัยแรงงาน 
ยกระดับ ศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคลองกับความตองการของตลาด และ (4) ชวงวัยผูสูงอายุ 
สงเสริมใหผูสูงอายุเปนพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 
                        3.๓. ปฏริูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษท่ี ๒๑ มุงเนน 
ผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูและมีใจใฝเรียนรูตลอดเวลา โดย (1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอ้ือตอการ
พัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษที่ ๒๑  (2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ใหเปนครูยุคใหม  (3) การเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบ บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (4)  การพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต (5) 
การสรางความตื่นตัวใหคนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตําแหนงของประเทศไทยใน
ภูมิภาคเอเชียอาคเนยและประชาคมโลก (6) การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรูโดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม 
(7) การสรางระบบ การศึกษาเพ่ือเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  
                        3.4 การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย โดย (๑) การพัฒนา และสงเสริมพหุ
ปญญาผานครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดลอมรวมทั้งสื่อ ตั้งแตระดับปฐมวัย (2) การสรางเสนทางอาชีพ
สภาพแวดลอมการทํางาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสําหรับผูมีความสามารถพิเศษผานกลไกตาง ๆ  (3) 
การดึงดูดกลุมผูเชี่ยวชาญตางชาติและคนไทยที่มีความสามารถในตางประเทศใหมาสรางและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหกับประเทศ  
 3.5 การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งดานกาย ใจ สติปญญาและสังคม 
โดย (1) การสรางความรอบรูดานสุขภาวะ (2) การปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ (3) การ
สรางสภาพ แวดลอมที่เอ้ือตอการมีสุขภาวะที่ดี (4) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีทันสมัยสนับสนุนการสราง
สุขภาวะที่ดี และ (5) การสงเสริมใหชุมชนเปนฐานในการสรางสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่  
                          3.๖. การสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยโดย                                      
(1) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย (2) การสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (3) การปลูกฝงและพัฒนา
ทักษะนอกหองเรียน (4) การพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
 3.7 การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดย 
(๑) การสงเสริมการออกกําลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานใหกลายเปนวิถีชีวิต (2) การสงเสริมใหประชาชนมีสวน
รวมในกิจกรรมออกกําลังกาย กีฬาและนันทนาการ (3) การสงเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสูระดับอาชีพ และ (๔) 
การพัฒนาบุคลากรดานการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 
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 4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม 

                        ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมาย การพัฒนาที่ 
สําคัญท่ีใหความสําคัญการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนทองถิ่น มารวม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิดรวมทําเพ่ือสวนรวม การกระจายอํานาจและ                    
ความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถิ่น การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ในการ
จัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพ 
แวดลอมใหเปนประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง และทําประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และสังคมใหนาน
ที่สุด โดยรัฐใหหลักประกัน การเขาถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอยางเปนธรรมและทั่วถึง ประกอบดวย  
๔ ประเด็น ไดแก  
                       4.๑. การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ โดย (1)  ปรับโครงสราง
เศรษฐกิจฐานราก (2) ปฏิรูประบบภาษีและการคุมครองผูบริโภค (3)  กระจายการถือครองที่ดินและการเขาถึง
ทรัพยากร (๔)  เพ่ิมผลิตภาพและคุมครองแรงงานไทย ใหเปนแรงงานฝมือที่มีคุณภาพและความคิดริเริ่ม
สรางสรรคมีความปลอดภัยในการทํางาน (5) สรางหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุก
ชวงวัย ทุกเพศ ภาวะ และทุกกลุม (6) ลงทุนทางสังคมแบบมุงเปาเพ่ือชวยเหลือกลุมคนยากจนและกลุม
ผูดอยโอกาสโดยตรง (๗)  สรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษาโดยเฉพาะสําหรับ
ผูมีรายไดนอยและกลุมผูดอยโอกาส (๘) สรางความเปนธรรมในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางท่ัวถึง 
                         4.๒. การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี โดย (๑) พัฒนา
ศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค (2) กําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของแตละกลุมจังหวัดในมิติตาง ๆ (๓)  จัดระบบเมืองที่เอ้ือตอการสรางชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย
ใหสามารถตอบสนองตอสังคมสูงวัยและแนวโนมของการขยายตัวของเมืองในอนาคต (๔) ปรับโครงสรางและ
แกไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน เพ่ือวางระบบและกลไก การบริหารงานในระดับภาค กลุมจังหวัด 
(๕) สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานขอมูล ความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม (๖) การพัฒนากําลังแรงงานใน
พ้ืนที่  
                        4.๓. การเสริมสรางพลังทางสังคม โดย (๑) สรางสังคมเขมแข็งท่ีแบงปน ไมทอดทิ้งกัน และ
มีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคสวนตาง ๆ (๒) การรองรับสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 
(๓) สนับสนุนความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน (๔) 
สงเสริมความเสมอ ภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสรางสรรคสังคม (๕) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุน
ทางสังคมและวัฒนธรรม (๖) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสรางสรรค เพ่ือรองรับสังคม    
ยุคดิจิทัล 
 4.๔. การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ 
ตนเอง โดย  (๑) สงเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ใหมีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต 
สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ (๒) เสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง 
(๓) สรางการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ เพ่ือสรางประชาธิปไตยชุมชน (๔) สรางภูมิคุมกันทางปญญาใหกับ
ชุมชน 

 5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
                         ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มี
เปาหมายการพัฒนาที่สําคัญเพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติดานสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกันทั้งภายในและภายนอก
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ประเทศอยางบูรณาการ ใชพื้นที่ เปนตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธและแผนงาน และการใหทุกฝายที่เกี่ยวของได
เขามามีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได โดยเปนการดําเนินการบนพื้นฐานการเติบโต
รวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุลทั้ง ๓ 
ดาน อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพ่ือคนรุนตอไปอยางแทจริง ประกอบดวย ๖ ประเด็น ไดแก  
                       5.1 สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย (๑) เพ่ิมมูลคาของเศรษฐกิจ
ฐานชีวภาพใหสอดคลองกับยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถ ในการแขงขัน  (๒) อนุรักษและฟนฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพในและนอกถ่ินกําเนิด (๓) อนุรักษและฟนฟูแมน้ําลําคลองและแหลงน้ําธรรมชาติทั่ว
ประเทศ (๔) รักษาและเพ่ิม พ้ืนที่สีเขียวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (๕)  สงเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน  
 5.๒. สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย  (1) เพ่ิม มูลคาของ
เศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล  (2) ปรับปรุง ฟนฟู และสรางใหมทรัพยากร ทางทะเลและชายฝงทั้งระบบ (๓) 
ฟนฟูชายหาดที่เปนแหลงทองเที่ยว ชายฝงทะเลไดรับการปองกันและแกไขทั้งระบบ และมีนโยบายการจัดการ
ชายฝงแบบบูรณาการอยางเปนองครวม (4) พัฒนาและเพ่ิมสัดสวนกิจกรรมทางทะเลที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
 5.3 สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ โดย (1)  ลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจก (2)  มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่
เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (3)  มุงเปาสูการลงทุนที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศในการ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของภาครัฐและภาคเอกชน (๔) พัฒนาและสรางระบบรับมือปรับตัวตอโรคอุบัติใหม 
และโรคอุบัติซํ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  
  5.๔. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนนความ 
เปนเมืองที่เติบโตอยางตอเนื่อง โดย (1)  จัดทําแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษตามศักยภาพ และความเหมาะสมทางภูมินิเวศอยางเปนเอกภาพ (2) 
พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศ 
อยางยั่งยืน (3)  จัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสารเคมีในภาคเกษตร ทั้งระบบ ใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากลและคามาตรฐานสากล (๔) สงวนรักษา อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทาง
สถาปตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอยางยั่งยืน 
(5) พัฒนาเครือขายองคกรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุมอาสาสมัคร ดวยกลไกการมีสวนรวมของทุกภาค
สวนในทองถิ่น (6) เสริมสรางระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดลอม และยกระดับความสามารถในการ
ปองกันโรคอุบัติใหมและอุบัติซํ้า  
 5.๕. พัฒนาความม่ันคงน้ํา พลังงาน และเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดย (1) พัฒนา 
การจัดการน้ําเชิงลุมน้ําทั้งระบบเพื่อเพ่ิมความมั่นคงดานน้ําของประเทศ (2) เพ่ิมผลิตภาพของน้ําทั้งระบบในการ
ใชน้ําอยางประหยัด รูคุณคา และสรางมูลคาเพ่ิมจากการใชน้ําใหทัดเทียมกับระดับสากล (3) พัฒนาความมั่นคง
พลังงานของประเทศ และสงเสริมการใชพลังงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (4) เพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน   
โดยลดความเขมขนของการใชพลังงาน (5) พัฒนาความมั่นคงดานการเกษตร และอาหารของประเทศและชุมชน  
ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเขาถึงอาหาร  
 
                         5.๖. ยกระดับกระบวนทัศนเพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ โดย (1) สงเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย (2)  พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบ
ยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดลอม (3) จัดโครงสรางเชิงสถาบันเพ่ือจัดการประเด็นรวม ดานการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สําคัญ (4) พัฒนาและดําเนินโครงการที่ยกระดับกระบวน
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ทัศน เพ่ือกําหนดอนาคตประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีสวนรวม 
และธรรมาภิบาล 

 6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
                         ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปาหมาย 
การพัฒนาทีส่ําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชน
สวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่
ในการกํากับหรือในการใหบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย และพรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบการทํางานที่เปนดิจิทัลเขามาประยุกตใช
อยางคุมคา และปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปดกวางเชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสให
ทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุก
ภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสุจริต ความมัธยัสถ และสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธไม
ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความชัดเจนมีเพียงเทาที่จําเปน มี
ความทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสูการลดความเหลื่อมล้ําและเอ้ือตอการพัฒนา โดย
กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และการอํานวยความยุติธรรมตาม
หลักนิติธรรม ประกอบดวย ๘ ประเด็น ไดแก  
                        6.๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยาง 
สะดวกรวดเร็ว โปรงใส โดย (1) การใหบริการสาธารณะของภาครัฐ ไดมาตรฐานสากลและเปนระดับแนวหนา 
ของภูมิภาค (2) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ผานการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกตใช  
 6.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมาย และเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ โดย (1) ใหยุทธศาสตรชาติเปนกลไกขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศ (2) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ (3) ระบบติดตาม
ประเมินผลที่สะทอน การบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติในทุกระดับ 
                             6.๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวน 
มีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ โดย (1) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม (2) ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนา
ประเทศ (3) สงเสริมการกระจายอํานาจ และสนับสนุนบทบาทชุมชนทองถิ่นใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน
หนวยงานที่มี สมรรถนะสูง ตั้งอยูบนหลักธรรมาภิบาล  
                        6.4 ภาครัฐมีความทันสมัยโดย (1) องคกรภาครัฐมีความยืดหยุนเหมาะสมกับบริบทการ
พัฒนาประเทศ (2) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย  
                        6.5 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสํานึกมคีวามสามารถ
สูง มุงม่ัน และเปนมืออาชีพ โดย (1) ภาครัฐมีการบริหารกําลังคนที่มีความคลองตัว ยึดระบบคุณธรรม (2) 
บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทํางานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเสนทางความกาวหนาใน
อาชีพ  
                        6.๖ ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (1) ประชาชนและ
ภาคีตาง ๆ ในสังคมรวมมือกันในการปองกันการทุจริตและระพฤติมิชอบ (2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลัก
คุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตยสุจริต (3) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความ
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เด็ดขาด เปนธรรม และตรวจสอบได (4) การบริหารจัดการการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยาง เปน
ระบบแบบบูรณาการ  
                        6.7 กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาท่ีจําเปน โดย (1) 
ภาครัฐจัดใหมีกฎหมายที่สอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง (2)  มีกฎหมายเทาที่จําเปน 
(3) การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ เทาเทียม มีการเสริมสรางประสิทธิภาพการใชกฎหมาย  
                         6.๘. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดยเสมอภาค โดย  
(1) บุคลากรและหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่น ในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษยที่พึงไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียม (2)  ทุกหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกรวมกัน
ในทุกขั้นตอนของการคนหาความจริง (3) หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพง อาญา และปกครองมี
เปาหมายและยุทธศาสตรรวมกัน (4) สงเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีสวนรวม
ของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม (5)  พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 
 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

  1.2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
            1. กรอบวิสัยทัศนและเปาหมาย 

     มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูง มี
ความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน” ของประเทศ 
  2. เปาหมายการพัฒนา ประกอบดวยเปาหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
              2.1 การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง โดยเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ย
ไมต่ํากวารอยละ 5 ตอป ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมขึ้นไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 2.5 ตอป การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ํากวา
เฉลี่ยรอยละ 8 
              2.2 การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสราง สังคมสูง
วัยอยางมีคุณภาพ 
           2.3 การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากข้ึน บริการ
ทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางทั่วถึง 
              2.4 การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีการบริหารจัดการน้ําใหสมดุล 
               2.5 การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ 
  3. แนวทางการพัฒนา 
               3.1 การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
โดยการสงเสริมการวิจัยและพัฒนา พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม ผลักดันใหผูประกอบการมีบทบาทหลักดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนตางชาติใหเขามาลงทุน
ในR&D Centerตลอดจนผลักดันงานวิจัยใหใชประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะใหความคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญา จัดทํา Technology Roadmap สงเสริมอุตสาหกรรม Carbon Fiber การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน การ
สงเสริมผูประกอบการที่เขมแข็งและพาณิชยดิจิตอลเรงลงทุนและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคม
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ขนสง เพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงขายรถไฟใหเปน
โครงขายหลักในการเดินทางและขนสงของประเทศ 

           3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมี
คุณภาพ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง การพัฒนาดานสุขภาพ โดยสงเสริมการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทยเพื่อรองรับการเปนสังคมผูสูงอายุ 
            3.3 การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม โดยยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบ
อาชีพ การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน สรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร การ
เขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค 
            3.4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง การลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน
และสิ่งอํานวยความสะดวกของเมือง การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเชื่อมโยงกับเพื่อนบาน สงเสริมการ
ลงทุน การคาชายแดน และจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
            3.5.การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การ
รักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียวใชประโยชนจากทุนธรรมชาติโดยคํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพการ
ฟนตัวปกปองรักษาทรัพยากรปาไม การสงเสริมการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สรางระบบหมุนเวียนวัสดุที่
ใชแลว ที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู Zero Waste Society การสงเสริมการผลิต การลงทุน และการสรางงาน 
สีเขียว การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 
การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพ่ือ
ลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ 
             3.6. การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ การสรางความโปรงใส การพัฒนา
บุคลากรภาครัฐใหมีความเปนมืออาชีพและเพียงพอ เพ่ือใหระบบราชการเล็กแตมีความคลองตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง การพัฒนา อปท. ใหสามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง การสรางระบบตรวจสอบและประเมินผลที่
มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการที่ใชจายงบประมาณมากและมีผลกระทบใน
วงกวาง 
        4. ยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning) 
            ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงที่มีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดานการ
ขนสงและโลจิสติกสของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) เปนแหลง
ผลิตสินคาเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัยแหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 
  ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ มี 10 ยุทธศาสตร ประกอบดวย ดังนี้ 

  ยุทธศาสตรที่ ๑ การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่ พึงประสงค 
  2. พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรูและความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา 
 
 
                ๒.๑ สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่ 
เหมาะสม 
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       ๒.๒ พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุนใหมีทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มี
ความคิด สรางสรรค มีทักษะการทํางานและการใชชีวิตที่พรอมเขาสูตลาดงาน 
       ๒.๓ สงเสริมแรงงานใหมีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพที่เปนไปตามความ 
ตองการของตลาดงาน 
       ๒.๔ พัฒนาศักยภาพของกลุมผูสูงอายุวัยตนใหสามารถเขาสูตลาดงานเพ่ิมขึ้น 
  ๓. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
  ๔. ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและใหทุกภาคสวนคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ 
  ๕. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและลดคาใชจายในระบบสุขภาพภาครัฐ 
  ๖. พัฒนาระบบการดูแลและสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
  7. ผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง 

ยุทธศาสตรที่ ๒ การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  
            แนวทางพัฒนา 
  ๑. การเพิ่มโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ ๔๐ ที่มีรายไดต่ําสุดใหสามารถ
เขาถึง บริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ  
        ๑.๑ ขยายโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพใหแกเด็กและเยาวชนที่ดอยโอกาส 
ทางการศึกษาอยางตอเนื่องโดยไมถูกจํากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนที่ และสภาพรางกาย 
                 ๑.๒ จัดบริการดานสุขภาพใหกับประชากรกลุมเปาหมายฯ ที่อยูในพ้ืนที่หางไกล 
        ๑.๓ สรางโอกาสในการมีที่ดินทํากินของตนเองและยกระดับรายได 
        1.4 กําหนดนโยบายการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล้ําในสังคมและเอ้ือประโยชนตอกลุม
คนที่มีรายไดนอยใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

                  1.5 เพ่ิมการจัดสวัสดิการสังคมใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ ๔๐ ที่มีรายได
ต่ําสุดอยางเพียงพอและเหมาะสม 

  2. การกระจายการใหบริการภาครฐัทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มี
คุณภาพใหครอบคลุมและท่ัวถึง 

      2.1 สงเสริมใหมีการกระจายการบริการดานการศึกษาที่มีคุณภาพใหมีความเทาเทียม
กันมากขึ้นระหวางพ้ืนที่ 
      2.2 บริหารจัดการการใหบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพใหครอบคลุมทุกพื้นที่ 
      2.3 เรงรณรงคและประชาสัมพันธใหแรงงานนอกระบบตระหนักถึงประโยชนของการ
สรางหลักประกันในวัยเกษียณและประโยชนจากระบบประกันสังคม  
      2.4 สงเสริมใหประชากรกลุมตางๆ โดยเฉพาะกลุมเด็ก-เยาวชน สตรี ผูพิการ 
ผูสูงอายุและผูดอยโอกาสทางสังคม สามารถเขาถึงบริการของรัฐ 
      2.5 ปรับปรุงปจจัยแวดลอมทางธุรกิจ รวมทั้งกฎหมาย กฎระเบียบใหเกิดการแขงขัน
ที่เปนธรรม 
  3. การเสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสรางความเขมแข็ง
การเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได มีสิทธิในการจัดการ
ทุนที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชม 
      3.๑ สรางและพัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลงในชุมชนใหมีขีดความสามารถในการสราง
แรงบันดาลใจใหเกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา มีจุดยืนทางความคิด มีธรรมาภิบาลในการบริหารและพัฒนาชุมชน 
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สงเสริมการรวมกลุมและสรางจิตสานึกใหชุมชนพ่ึงพาตนเอง รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุน 
      ๓.๒ สงเสริมใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัย และการถายทอดองค
ความรูในชุมชน เพ่ือนําไปสูการแกไขปญหาในพ้ืนที่และการตอยอดองคความรูไปสูเชิงพาณิชย รวมทั้งสงเสริม 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสรางการจัดการความรูในชุมชน 
       ๓.๓ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยสงเสริมการประกอบอาชีพของผูประกอบการระดับ
ชุมชนการสนับสนุนศูนยฝกอาชีพชุมชน การสงเสริมการเชื่อมตอระหวางเครือขายอุตสาหกรรม (Cluster) ใน 
พ้ืนที่กับเศรษฐกิจชุมชน การสรางความรวมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการรวมกันพัฒนาความรู 
ในเชิงทฤษฎีและสามารถนําไปประยุกตใชในทางปฏิบัติเพ่ือสรางศักยภาพใหกับชุมชนในการประกอบธุรกิจการ
สนับสนุนการประกอบธุรกิจแบบวิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมถึงการสงเสริมการทองเที่ยวทองถิ่นและการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษในชุมชนที่มีแหลงทองเที่ยว 

      ๓.๔ สนับสนุนการใหความรูในการบริหารจัดการทางการเงินแกชุมชนและครัวเรือน
การปรับองคกรการเงินของชุมชนใหทําหนาที่เปนสถาบันการเงินในระดับหมูบานตําบลที่ทําหนาที่ทั้งการใหกูยืม
และการออม และจัดตั้งโครงขายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ
เปนแมขาย 
      ๓.๕ สนับสนุนชุมชนใหมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการ บริการ และการจัดการ
ทรัพยากรในชุมชนในลักษณะเปนหุนสวนกับหนวยงานภาครัฐ อปท. ในการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน โดย
เปดรับสมาชิกทุกคนในทองถิ่นโดยไมเลือกปฏิบัติ ผลักดัน พ.ร.บ.โฉนดชุมชน เพ่ือใหชุมชนมีการบริหารจัดการ
และใชประโยชนจากที่ดินและทรัพยากรในพ้ืนที่รวมกัน 

           ยุทธศาสตรที่ ๓ การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน 
           แนวทางการพัฒนา 
  1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม เพ่ือสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพ 
ทางเศรษฐกิจ จําเปนตองเพ่ิมศักยภาพของเศรษฐกิจเพ่ือใหเศรษฐกิจขยายตัวไดสูงขึ้นโดยไมสรางแรงกดดันให 
เกิดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด เกิดภาวะเงินเฟอ และแรงกดดันตอภาระการคลังที่มากเกินควร มีการกระจาย 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ือสนับสนุนการกระจายผลประโยชนการพัฒนา โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
      1.1 การพัฒนาดานการคลัง โดย 
   (1) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหาร
และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณของประเทศ 
   (2) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดภาครัฐและขยายฐานภาษีใหครอบคลุม 
   (3) ใชเครื่องมือทางภาษีเพ่ือสรางแรงจูงใจใหเกิดการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม รวมทั้งเพ่ือเปนชองทางในการเพ่ิมรายไดภาครัฐ 
   (4) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   (5) ปรับโครงสรางการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจทั้งระบบและฟนฟูรัฐวิสาหกิจที่ 
มีปญหาฐานะการเงิน 
    1.2 การพัฒนาภาคการเงิน โดย 
             (1) เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและ          
ตลาดทุน 
 
   (2) ขยายการเขาถึงบริการทางการเงิน 
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   (3) พัฒนานวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหมๆ 
   (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสถียรภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
  2. การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ 
มุงเนนการสรางความเชื่อมโยงของหวงโซมูลคาระหวางภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการคาการลงทุน 
เพ่ือยกระดับศักยภาพในการแขงขันของประเทศ สรางรายไดและกระจายรายไดสูคนในชุมชนอยางทั่วถึงอันจะ 
นํามาซึ่งความเขมแข็งของทั้งเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐานราก ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 
โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
        ๒.๑ การพัฒนาภาคการเกษตร โดย 
             (๑) เสริมสรางฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน  
    (2) สรางและถายทอดองคความรูทางวิชาการ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถิ่นดานการเกษตรแบบมีสวนรวม 
    (3) ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอาหารเขาสูระบบมาตรฐานและสอดคลองกับ
ความตองการของตลาด 
    (4) เสริมสรางขีดความสามารถการผลิตในหวงโซอุตสาหกรรมเกษตร 
    (5) สงเสริมและเรงขยายผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
    (6) พัฒนาปจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตรและสนับสนุน 
เกษตรกรรุนใหม 
              2.2 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ซึ่งแบงกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายไดเปน ๒ กลุม 
    (๑) กลุมอุตสาหกรรมที่ปจจุบันประเทศไทยมีพ้ืนฐานที่เขมแข็งที่จะตอยอดไปสู
อุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นกาวหนามากขึ้น  
    (๒) กลุมอุตสาหกรรมอนาคตที่ใชโอกาสจากบริบทใหมๆ ของโลก 
        2.3 การพัฒนาภาคบริการและการทองเที่ยว โดย 
    (๑) เสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการที่มีศักยภาพ ทั้ง
ฐานบริการเดิมและฐานบริการใหมเพ่ือสงเสริมใหเศรษฐกิจของประเทศเติบโตไดอยางเขมแข็ง    
    (2) พัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวเชิงบูรณาการ 
    (3) พัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาอยางครบวงจร 
        2.4 การพัฒนาภาคการคาและการลงทุน โดย 
    (1) สงเสริมการตลาดเชิงรุก 
   (2) พัฒนาการอํานวยความสะดวกทางการคาใหไดมาตรฐานสากล 
    (3) สนับสนุนผูประกอบการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    (4) สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 
    (๕) พัฒนาปจจัยสนับสนุนเพื่อสงเสริมการลงทุนในประเทศและการลงทุนของคนไทย
ในตางประเทศ 
    (6) ปรับปรุงแกไขกฎหมายและกฎ ระเบียบ 
    (7) พัฒนาระบบทรัพยสินทางปญญา 

 

           ยุทธศาสตรที่ ๔ การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
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           แนวทางการพัฒนา 
  ๑. การรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สรางสมดุลของการอนุรักษและใชประโยชนอยาง
ยั่งยืนและเปนธรรม ใชประโยชนจากทุนธรรมชาติโดยคํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟนตัว รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม รวมทั้ง
ผลักดันแนวทางการประเมินมูลคาของระบบนิเวศน และการสรางรายไดจากการอนุรักษเพ่ือใชในการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ดังนี้ 
      1.๑ อนุรักษฟนฟูทรัพยากรปาไมเพ่ือสรางสมดุลธรรมชาติ 
       1.2 อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน 
       1.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแกไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
       1.4 ปกปองทรัพยากรทางทะเลและปองกันการกัดเซาะชายฝง 
        1.5 วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรแรเพ่ือใหเกิดการใชประโยชนสูงสุดและลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและประชาชน 
  2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เพ่ือใหเกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน 
โดยคํานึงถึงศักยภาพ และขอจํากัดดานสิ่งแวดลอมและมิติเชิงสังคมของพ้ืนที่ลุมน้ํา ดังนี้ 

        2.1  เรงรัดใหมีการประกาศใชรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา  
        2.2 เรงรัดใหมีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระดับลุมน้ําอยางบูรณาการ                      
ทั้ง ๒๕ ลุมน้ํา 
        2.3 ผลักดันกระบวนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรมาใชเปนเครื่องมือ
นําเสนอทางเลือกในการตัดสินใจระดับนโยบาย แผน และแผนงาน ที่เหมาะสมกับศักยภาพของลุมน้ํา 
         2.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ําของแหลงน้ําตนทุนและระบบกระจายน้ําที่มีอยู
ใหมากขึ้น 
         2.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ําและการจัดสรรน้ําตอหนวยใหสามารถสรางมูลคาเพ่ิม 
ไดสูงขึ้นทั้งภาคการผลิตและการบริโภค 
  3. แกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม ดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น้ําเสีย 
และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สรางเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมหรือเมืองสีเขียวเพ่ือ 

สรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับประชาชน โดยมีแนวทางดําเนินงาน ดังนี้ 

         3.1 เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะตกคางสะสมในพ้ืนที่วิกฤต ผลักดันกฏหมาย
และกลไกเพ่ือการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเปนพลังงาน ใชมาตรการทางเศรษฐศาสตรเพื่อใหเกิดการลด
ปริมาณขยะ รวมทั้งสรางวินัยคนในชาติเพ่ือการจัดการขยะอยางยั่งยืน 
         3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ําในพ้ืนที่ลุมน้ําวิกฤตและลุมน้ําสําคัญ 
อยางครบวงจร โดยลดการเกิดน้ําเสียจากแหลงกําเนิด 
         3.3  แกไขปญหาวิกฤตหมอกควันไฟปาในเขตภาคเหนือและภาคใต 
         3.4 ปรับปรุงกฎหมายและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเมืองเพ่ือรองรับการเติบโตที่เปน 
มิตรกับสิ่งแวดลอม 
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  4. สงเสริมการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยเนนการบริหารจัดการ

ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชแนวคิดตลอดวัฏจักรชีวิต 

(Life Cycle Thinking) ดังนี้ 

       ๔.๑ สงเสริมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
       4.2 สนับสนุนการผลิตภาคการเกษตรไปสูเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 
       4.3 สงเสริมการทองเที่ยวที่ยั่งยืน โดยคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของ
ระบบนิเวศน 
       4.4 สรางแรงจูงใจเพ่ือใหเกิดการปรับเปลี่ยนไปสูการบริโภคท่ียั่งยืน 
       4.5 สนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการ         
ปรับตัว 
  5. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
        ๕.๑ จัดทําและปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให
สามารถรองรับพันธกรณีระหวางประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
        5.2 พัฒนามาตรการและกลไกเพ่ือสนับสนุนการลดกาซเรือนกระจกในทุกภาคสวน 
        5.3 สงเสริมภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีการจัดเก็บ
และรายงานขอมูลเกี่ยวกับการปลอยกาซเรือนกระจก 
        5.4 เพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
        5.5 สรางความรู ความเขาใจ ความตระหนัก และการมีสวนรวมของประชาชน และ 
ภาคสวนตางๆ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  ๖. บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ  เพ่ือใหเกิดความเสียหายนอยที่สุดและ
นําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย 
       ๖.๑ บูรณาการการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเขาสูกระบวนการวางแผน ทั้งระดับชาติ 
ระดับชุมชนทองถิ่น และสาขาการผลิตตางๆ 
       6.2 เสริมสรางขีดความสามารถในการเตรียมความพรอมและการรับมือภัยพิบัติ 
       6.3 พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน 
       6.4 พัฒนาระบบการฟนฟูบูรณะหลังการเกิดภัย 
  ๗. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแกไขปญหาความขัดแยงดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
       ๗.๑ ปรับปรุงกลไกและกระบวนการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพทุก
ขั้นตอน 
       7.2 ผลักดันการนําแนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic 
Environmental Assessment: SEA) ใหมีผลบังคับใชตามกฎหมายเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ 
       7.3 สรางจิตสํานึกความตระหนัก และปรับปรุงกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
สงเสริมบทบาทภาคเอกชนและชุมชนเพื่อสรางพลังรวม 
            ๘. การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ โดยผลักดันการจัดทําแผน
แมบทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของอาเซียน แสวงหาแนวทางความรวมมือกับ
อาเซียนและอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงในประเด็นการขนสงขามพรมแดน การบริหารจัดการพลังงานและ
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ทรัพยากรธรรมชาติและการแกไขปญหาหมอกควันขามแดน สรางความรูความเขาใจและแนวทางปฏิบัติที่
ถูกตองเก่ียวกับกฎหมายและขอตกลงระหวางประเทศใหกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ รวมทั้งควรมีการทบทวน
กฎหมายและขอตกลงระหวางประเทศดานการคาและสิ่งแวดลอมตามความเหมาะสมและความสอดคลองกับ
สถานการณในปจจุบัน เพ่ือปองกันปญหาทางดานการคาหรือการตัดสิทธิ์ทางการคา อาทิ ปญหาการทําประมงผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (Illegal, Unreportedand Unregulated Fishing: IUU) ติดตาม
และเฝาระวังมาตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีอาจสงผลกระทบทางการคาและการลงทุน 
ตลอดจนสนับสนุนการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับพันธกรณีดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 

  ยุทธศาสตรที่ ๕ การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความม่ังคั่ง 
และยั่งยืน 

           แนวทางการพัฒนา 
  ๑. การรักษาความม่ันคงภายใน เพื่อใหเกิดความสงบในสังคมและธํารงไวซึ่งสถาบันหลัก       
ของชาติ 
        ๑.๑ สรางจิตสานึกของคนในชาติใหมีความหวงแหน และธํารงรักษาสถาบันชาติ 

ศาสนาพระมหากษัตริย โดยปลูกฝงและสรางความตระหนักถึงความสําคัญ พรอมทั้งกําหนดมาตรการเพ่ือ

ปองกันการกระทําที่มีแนวโนมที่จะสงผลกระทบตอสถาบันหลักของชาติ 

        ๑.๒ เสริมสรางความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนาภาค

การเมือง โดยปลูกฝงคานิยมและเสริมสรางความรูความเขาใจของการอยูรวมกันบนพ้ืนฐานความแตกตางทางความคิด

และอุดมการณทางการเมือง ภายใตสิทธิและหนาที่ตามระบอบประชาธิปไตยและคํานึงถึงความม่ันคงและ

ผลประโยชนของชาติอยางแทจริง 

        ๑.๓ ปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยกระบวนการ 

สันติสุขแนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ บนพื้นฐานความแตกตางทางอัต

ลักษณและชาติพันธุ เพ่ือขจัดความขัดแยง ลดความรุนแรงตามแนวทาง “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” พรอมทั้งสราง

โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเปนธรรมทางสังคมในพ้ืนที่ 

  ๒. การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ เพื่อเตรียมความพรอมในการรับมือ 
ภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
       ๒.๑ พัฒนาศักยภาพและความพรอมของกองทัพในการปองกันและรักษาผลประโยชน

ของประเทศโดยพัฒนากําลังพลใหมีความรูความสามารถและมีความพรอมในการปฏิบัติไดทันเหตุการณมีอาวุธ 

ยุทโธปกรณยุทธภัณฑ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสม เพียงพอ พรอมสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การ

ชวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

       ๒.๒ พัฒนาระบบงานดานการขาวที่มีประสิทธิภาพ มีกลไกเสริมสรางความรวมมือ

พัฒนาองคความรูศึกษาวิเคราะหแนวโนมภัยคุกคาม รวมทั้งจัดทําฐานขอมูลดานการขาวที่มีความเชื่อมโยง

ระหวางหนวยงานภายในประเทศและตางประเทศอยางเปนระบบ ใหมีความพรอมในการสนับสนุนขอมูลเพื่อ

เตรียมการรับมือภัยคุกคามดานความมั่นคงทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ 
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      ๒.๓ มีระบบเตรียมพรอมและกลไกเผชิญเหตุที่มีประสิทธิภาพ ใหพรอมในการปฏิบัติ

ทั้งในยามปกติและในสถานการณวิกฤติ ทั้งจากภัยคุกคามดานความมั่นคงและจากสาธารณภัยขนาดใหญที่กลไก

ปกติไมสามารถรองรับได 

       ๒.๔ พัฒนาระบบรวบรวมและเชื่อมโยงขอมูลดานการกอการรายทั้งหนวยงานภายใน

และหนวยงานภายนอกประเทศเพ่ือเปนขอมูลในการติดตาม วิเคราะหและสังเคราะหความรูดานการตอตานการ

กอการรายและภัยคุกคามความมั่นคง ควบคูกับการพัฒนาแนวทางที่เหมาะสมใหมีประสิทธภิาพและรองรับการ

ปฏิบัติงานทุกภาคสวน 

       ๒.๕ พัฒนาอุตสาหกรรมปองกันประเทศ โดยเสริมสรางการวิจัยและพัฒนาควบคูไป

กับการสรางความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และมิตรประเทศในการสรางองคความรูและแลกเปลี่ยน

เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณและยุทธภัณฑ 

  ๓. การสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศดานความม่ันคง เพื่อบูรณาการความรวมมือกับ
มิตรประเทศเพ่ือผลประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคม และการปองกันภัยคุกคามขามชาติ  
       ๓.๑ ดําเนินความสัมพันธกับตางประเทศอยางสมดุล เพ่ือเอ้ือตอการสงเสริมและรักษา

ผลประโยชนและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน

อาเซียน และนานาประเทศในการแลกเปลี่ยนขอมูลการขาว และการรวมกันดําเนินการเชิงรุกเพ่ือปองกันแกไข

ปญหาและลดผลกระทบจากภัยคุกคาม ทั้งปญหาขามชาติ ปญหาทาทายดานความมั่นคงระหวางประเทศ และ

สาธารณภัยขนาดใหญ 

       ๓.๒ เสริมสรางความไวเนื้อเชื่อใจกับประเทศเพ่ือนบาน และสงเสริมความรวมมือใน

การบริหารจัดการความมั่นคงตามแนวชายแดน เพ่ือรวมแกไขปญหาที่มีอยูและสงเสริมใหชายแดนไทยกับ

ประเทศเพ่ือนบานเปนชายแดนแหงความรวมมือ โดยพัฒนาความเปนหุนสวนยุทธศาสตรดานความม่ันคงพ้ืนที่

ชายแดนการลักลอบเขาเมือง การตรวจคนเขาเมืองการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและการสราง

ความสัมพันธระดับประชาชน 

       ๓.๓ ดําเนินบทบาทเชิงรุก และใชกรอบความรวมมือระหวางประเทศท้ังระดับภูมิภาค

และพหุภาคี เพ่ือปกปองและรักษาผลประโยชนของไทย ตลอดจนเสริมสรางขีดความสามารถแลกเปลี่ยนและ

เรียนรูแนวปฏิบัติที่เปนเลิศและรวมมือในการรับมือกับภัยคุกคามดานความมั่นคงระหวางประเทศ อาทิ การกอ

การราย การโยกยายถิ่นฐาน การลักลอบเขาเมือง การคามนุษย ความมั่นคงดานไซเบอร ภัยพิบัติ โรคระบาด

และโรคติดตอรายแรง 

       ๓.๔ พัฒนาระบบการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลดานไซเบอรใหมีความม่ันคงปลอดภัย

และการดูแลระบบการสงขอมูลสวนบุคคลขามแดนไปตางประเทศใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

  ๔. การรักษาความม่ันคงและผลประโยชนของชาติทางทะเลเพื่อคงไวซ่ึงประโยชนทาง
เศรษฐกิจ สังคมและความม่ันคงของชาติเหนืออาณาเขตทางทะเล 
       ๔.๑ เสริมสรางความรวมมือในการรักษาความมั่นคงทางทะเลทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ เพ่ือแกไขปญหาพ้ืนที่อางสิทธิทับซอนทางทะเล รวมทั้งพัฒนาความรวมมือในการแสวงหาและใช
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ประโยชนจากทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืน พัฒนาระบบและกลไกการใหความชวยเหลือและบรรเทาสาธารณ
ภัยในทะเลใหมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรักษาเสนทางคมนาคมทางทะเลใหมีความปลอดภัยและเอ้ือตอการใช 
ประโยชนรวมกัน 
       ๔.๒ แกไขปญหาการแยงชิงทรัพยากรโดยรักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางทะเล และคุมครอง ปกปอง และรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลจากการ
กระทําผิดกฎหมายในทะเล พัฒนากลไกในทางปฏิบัติในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล และปรับปรุงกฎหมายและ
กฎระเบียบตาง ๆ  ใหมีความทันสมัยและเปนสากล ใหเกิดเอกภาพและระบบการบริหารจัดการที่ดีในการ
ดําเนินงานดานการรักษาความมั่นคงและผลประโยชนของชาติทางทะเลในภาพรวมของประเทศ  รวมทั้ง
บูรณาการการใชทรัพยากรและการขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติใหไดอยางเปนรูปธรรม 
       ๔.๓ พัฒนาสรางการรับรูและความเขาใจเกี่ยวกับคุณคาของทะเล การใชประโยชน

จากทะเลอยางมีจิตสํานึกรับผิดชอบ และมีความรูที่ถูกตองเก่ียวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรม

ทางทะเลรวมทั้งสงเสริมการพัฒนาองคความรูทางทะเลและการสรางนวัตกรรมที่เปนประโยชนตอการพัฒนาใน

อนาคต 

  ๕. การบริหารจัดการความม่ันคงเพื่อการพัฒนา เพื่อใหเกิดความสอดคลองกันระหวาง 
แผนงานที่เกี่ยวของกับความม่ันคงการพัฒนาภายใตการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
       ๕.๑ ปรับปรุงระบบติดตาม เฝาระวัง ศึกษา วิเคราะหและประเมินสถานการณดาน
ความมั่นคงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ สภาวะแวดลอมดานความม่ันคง พิสูจนทราบและคาดการณภัย
คุกคามเพ่ือเสนอแนะแผนปองกันความเสียหายและการเตือนภัยที่อาจเกิดข้ึน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานและลดผลกระทบตอการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในกรณีท่ีจะกอภัยคุกคามตอความม่ันคงของ
ประเทศโดยใชกลไกระดับชาติเพ่ือเชื่อมโยงกลไกอ่ืนๆ ในการรวมกันพิจารณาเม่ือมีสถานการณท่ีคาดวาจะสงผล 
กระทบตอความมั่นคงใหสามารถกําหนดแนวทางแกไขไดอยางมีประสิทธิภาพ 
       ๕.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันภัยคุกคามในรูปแบบตางๆ เพ่ือสรางความพรอม
ในการเผชิญสถานการณที่อาจเกิดข้ึนอยางฉุกเฉินทั้งในปจจุบันและอนาคต โดยมีแผนปฏิบัติการและมีการฝก
ทดสอบปฏิบัติในทุกระดับอยางเหมาะสม 
      ๕.๓ พัฒนากลไกดานความมั่นคงและระบบการขับเคลื่อนแผนงานตางๆ ใหพรอมรับ
สถานการณทั้งระดับชาติและระดับพ้ืนที่ โดยสรางเครือขายการสนับสนุน ทั้งดานนโยบาย องคความรูและการ
สรางกลไกขับเคลื่อนแผนงานดานเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงระดับพื้นที่ โดยใหมีความเชื่อมโยงและ
ตอบสนองตอนโยบายรัฐบาล พรอมทั้งสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนงานและการจัดสรรงบประมาณดานความ
มั่นคงแบบบูรณาการใหมีความชัดเจนในทุกระดับ ควบคูไปกับการสนับสนุนการมีสวนรวมของภาคประชาชน
(ประชารัฐ) ในการกําหนดและขับเคลื่อนแผนงานดานความม่ันคงระดับพ้ืนที่ 

           ยุทธศาสตรที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครฐั การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
                                        ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
           แนวทางการพัฒนา 
  ๑. ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครฐั ใหมีความ
โปรงใส ทันสมัย คลองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุมคา  สามารถใหบริการประชาชนในรูปแบบ
ทางเลือกท่ีหลากหลายและมีคุณภาพ ขาราชการมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่
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องคกรมีสมรรถนะสูงและมีความทันสมัย ราชการบริหารสวนกลางมีขนาดเล็กลง และราชการบริหารสวน

ทองถิ่นมีขนาดที่เหมาะสมกับพ้ืนที่รับผิดชอบ โดย 

       ๑.๑ กําหนดภารกิจ ขอบเขตอํานาจหนาที่ของราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค 

และทองถิ่นใหชัดเจนและไมซ้ําซอน 

       1.2 ปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงานของภาครัฐใหมีลักษณะบูรณาการ สามารถสงเสริม 
กระบวนการการผลิตและการใหบริการของภาคเอกชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

       1.3 กําหนดหลักการและแนวทางในการยุบเลิกภารกิจหรือปรับลดหนวยงานบริหาร
ราชการสวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาคใหเหลือเพียงการปฏิบัติภารกิจเฉพาะที่ไมอาจมอบใหราชการบริหารสวน

ภูมิภาคดําเนินการแทนหรือไมสามารถถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือภาคเอกชนองคกรพัฒนา

เอกชน ธุรกิจเพ่ือสังคม ภาคประชาสังคม หรือชุมชนและประชาชนรับไปดําเนินการแทนได 

       1.4 พัฒนาบุคลากรและปฏริูประบบบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ 
       1.5 จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนารัฐวิสาหกิจในระยะยาวใหมีความชัดเจนและสามารถ
ปฏิบัติไดพรอมทั้งทบทวนบทบาทใหมีความสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและความจําเปนของรัฐวิสาหกิจตาม

วัตถุประสงคในการจัดตั้ง 

 
  ๒. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสรางกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการ
คลังภาครัฐ เพ่ือใหการจัดสรรและการใชจายมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับเวลา เกิดความเสมอภาค ลดความ
เหลื่อมล้ํา มีกลไกและชองทางใหประชาชนและภาคเอกชนเขาถึงขอมูล สามารถตรวจสอบกระบวนการ

ดําเนินงาน งบประมาณ และการคลังของภาครัฐไดอยางโปรงใสยิ่งขึ้น โดย 

       ๒.๑ แกไขพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ใหสงเสริมการจัดสรร

งบประมาณแบบบูรณาการ และงบประมาณเชิงพ้ืนที่ ใหจังหวัด กลุมจังหวัด และราชการบริหารสวนทองถิ่น

เปนหนวยรับการจัดสรรงบประมาณได ใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจในกระบวนการ

งบประมาณ ตั้งแตการเสนอโครงการตามแผนพัฒนาชุมชนที่สามารถเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาทองถิ่นและ

แผนพัฒนาจังหวัด ตลอดจนตรวจสอบและติดตามผลการใชจายงบประมาณเชิงพื้นที่ รวมทั้งแกไขกฎหมายที่

เกี่ยวของใหสอดคลอง 

       2.2 ปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาระดับพ้ืนที่ใหเชื่อมโยงตั้งแตระดับชุมชน
ถึงระดับจังหวัด โดย 

   (๑) ระดับหมูบาน จัดทาแผนชุมชนที่ใชขอมูลและการมีสวนรวมของประชาชนผาน
เวทีประชาคมหมูบาน รวมทั้งจัดทําขอเสนอแผนงานโครงการที่ชุมชนตองการ 
   (๒) ระดับตําบล เปดเวทีประชาคมระดับตําบลโดยใชคณะกรรมการหมูบานสภา
องคกรชุมชน เขามาเปนกลไกในการใหคําปรึกษาตั้งแตระดับหมูบานถึงตําบล เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาตําบลและ
เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสภาทองถิ่นระดับตําบล 
   (๓) ระดับอําเภอ เปนหนวยบูรณาการแผนพัฒนาตําบลใหเปนไปในทิศทางที่
สอดคลองกับหลักการจัดทําแผนและงบประมาณแบบมีสวนรวม 
   (๔) ระดับจังหวัด จัดทําแผนพัฒนาจังหวัดที่มีขอมูลที่โปรงใสชัดเจนตรวจสอบไดมี
กระบวนการที่เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมอยางกวางขวาง บูรณาการขอเสนอแผนงานโครงการตามความ
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ตองการของประชาชนที่เกินขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับต่ํากวาจังหวัด ขอเสนอแผนงาน
โครงการของสวนราชการในพ้ืนที่ และยุทธศาสตรจังหวัดที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและนโยบายรัฐบาล โดย
คําของบประมาณของจังหวัดควรมีกรอบวงเงินที่ชัดเจนวาเปนกรอบวงเงินตามภารกิจจากกระทรวง และกรอบ
วงเงินตามคําขอของจังหวัด 
     ๒.๓ กําหนดโครงสรางและลําดับความสําคัญของแผนงานในงบประมาณรายจาย
ประจําปใหสอดคลองกับยุทธศาสตรแหงชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕80) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) นโยบายความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔) และนโยบาย
รัฐบาล โดยในการเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ตองแสดงแหลงที่มาและ
ประมาณการรายได ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการจายเงิน และความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติและแผนพัฒนาตาง ๆ 
      ๒.๔  ปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลใหสามารถวัดผลสัมฤทธิ์การพัฒนาทั้ง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบของการดําเนินงานหรือการใชจายงบประมาณของหนวยงานไดอยางแทจริง 
และสามารถนํามาใชประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในแตละปตอไปได รวมทั้งเปดเผยผลการประเมิน
ตอสาธารณะชนโดยมีกําหนดเวลาการเปดเผยที่แนนอน 
  ๓. เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล  
  4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  5. ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหสังคมไทยมีวินัย โปรงใส 
และยุติธรรม รวมทั้งสรางความเขมแข็ง เปนภูมิคุมกันของสังคมไทย ใหครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน พรอมทั้งเพ่ือสรางพลังการขับเคลื่อนคานิยมตอตานการทุจริต โดย 
       ๕.๑ ปลูกฝงใหคนไทยไมโกง 
       ๕.๒ ปองกันการทจุริต 
      ๕.๓ ปราบปรามการทุจริต 
  ๖. ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัย เปนธรรม และสอดคลองกับ 
ขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ เพ่ือคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอยางเสมอภาค ผูมี 
สวนไดสวนเสียมีความมั่นใจ ยอมรับ และปฏิบัติตามกติกา เอ้ือตอภารกิจภาครัฐ การลงทุนและดําเนินธุรกิจ 
ภาคเอกชน ดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ ลดความเหลื่อมล้ํา และเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจน 
มีการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการวินิจฉัยคดีมีความ ถูกตอง รวดเร็ว 
โปรงใส และเปนธรรม ตามหลักนิติธรรมและลดปริมาณผูกระทําผิดในที่ควบคุม โดย 
       ๖.๑ ปฏิรูปกฎหมายใหทันสมัย 
      ๖.๒ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพ 

           ยุทธศาสตรที่ ๗ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
           แนวทางการพัฒนา 
  1. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสง 
       ๑.๑ พัฒนาระบบขนสงทางราง  
       ๑.๒ พัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง 
       ๑.๓ พัฒนาโครงขายทางถนน 
       ๑.๔ พัฒนาระบบขนสงทางอากาศ 
       ๑.๕ พัฒนาระบบขนสงทางน้ํา 
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  ๒. การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสง 
       ๒.๑ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องที่เกิดจากการลงทุนดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 
       ๒.๒ พัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนสง 
  ๓. การพัฒนาระบบโลจิสติกส 
       ๓.๑ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน  
ใหไดมาตรฐานสากลและสนับสนุนการสรางมูลคาเพ่ิมตลอดหวงโซอุปทาน 
       ๓.๒ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอํานวยความสะดวกทางการคาใหสอดคลองกับ 
มาตรฐานการคาโลก โดยเรงรัดการจัดตั้งหนวยงานบริหารจัดการสวนกลางของระบบ NSW 
       ๓.๓ พัฒนาคุณภาพบุคลากรและวางแผนจัดการกําลังคนดานโลจิสติกสใหสอดคลอง
กับความตองการของภาคธุรกิจ 
       ๓.๔ บริหารจัดการระบบติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศ 
  ๔. การพัฒนาดานพลังงาน 
       ๔.๑ สงเสริมการอนุรักษพลังงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน 
       ๔.๒ จัดหาพลังงานใหเพียงพอและสรางความมั่นคงในการผลิตพลังงาน 
 
       ๔.๓ เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใชพลังงานทดแทนและ
พลังงานสะอาด 
      ๔.๔ ปรับปรุงและพัฒนาการกํากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานใหเปนไปตาม
กฎหมายและระเบียบอยางถูกตองเหมาะสม 
       ๔.๕ สงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางพลังงานและเพ่ิมโอกาสของไทยในการ
พัฒนาพลังงานในภูมิภาคอาเซียน 
  ๕. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
       ๕.๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศใหทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
       ๕.๒ สงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางมูลคาเพ่ิมทางธุรกิจ 
       ๕.๓ สงเสริมนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอวกาศ
ของไทย 
      ๕.๔ สรางความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร โดยจัดตั้งศูนยการเฝาระวังและรับมือภัย
คุกคามทางไซเบอรเพ่ือดูแลปญหาและรับมือกับภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปตามความกาวหนาของเทคโนโลยี
โดยเฉพาะความมั่งคงปลอดภัยในภาคการเงิน และความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล 
       ๕.๕ ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ 
  ๖. การพัฒนาระบบน้ําประปา 
       ๖.๑ พัฒนาระบบน้ําประปาใหครอบคลุมและทั่วถึง 
       ๖.๒ การบริหารจัดการการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพและการสรางนวัตกรรม 
       ๖.๓ เรงรัดการลดอัตราน้ําสูญเสียในเชิงรุกควบคูกับการบํารุงรักษาเชิงปองกันของระบบ
ประปา ทั่วประเทศ 
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       ๖.๔ เรงปรับปรุงโครงสรางการบริหารกิจการประปา โดยแยกบทบาทของหนวยงาน
ตาง ๆ ที่เก่ียวของใหชัดเจนระหวางหนวยงานระดับนโยบาย หนวยงานกํากับดูแลการประกอบกิจการประปาที่
เปนเอกภาพ และหนวยงานใหบริการ  

          ยุทธศาสตรที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
           แนวทางการพัฒนา 
  ๑. เรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชยและ
เชิงสังคม 
       ๑.๑ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุมเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาไดเอง 
       ๑.๒ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุมเทคโนโลยีที่นําสูการพัฒนาแบบกาวกระโดด 
       ๑.๓ ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา 
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
       ๑.๔ เรงรัดการถายทอดผลงานวิจัยและพัฒนา และเทคโนโลยีสูเกษตรกรรายยอย 
วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
       ๑.๕ พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย 
       ๑.๖ เสริมสรางระบบการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาที่มีประสิทธิภาพ 
สอดคลองมาตรฐานสากล 
 
  ๒. พัฒนาผูประกอบการใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) 
       ๒.๑ สงเสริมผูประกอบการใหมีบทบาทหลักดานนวัตกรรมเทคโนโลยี และรวม
กําหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม 
       ๒.๒ สงเสริมการสรางสรรคนวัตกรรมดานการออกแบบและการจัดการธุรกิจที่ผสาน
การใชเทคโนโลยีใหแพรหลายในกลุมผูประกอบการธุรกิจของไทย 
       ๒.๓ สนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทุนสําหรับธุรกิจเกิดใหมและ SMEs ที่ตองการ
พัฒนาหรือทําธุรกิจฐานเทคโนโลย ี
       ๒.๔ สรางบรรยากาศและสภาวะที่เอ้ืออํานวยตอการเรียนรูและพัฒนาความคิดสรางสรรค       
ลงสูพื้นที่และชุมชน 
       ๒.๕ รณรงคปลูกฝงวัฒนธรรมการวิจัยและคานิยมการเคารพสิทธิในทรัพยสินทาง
ปญญา 
  ๓. พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
      ๓.๑ ดานบุคลากรวิจัย 
       ๓.๒ ดานโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
       ๓.๓ ดานการบริหารจัดการ 

           ยุทธศาสตรที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
           แนวทางการพัฒนา 
  ๑. การพัฒนาภาคเพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกระจายตัวอยางทั่วถึง 
       1.1 พัฒนาการทองเที่ยวใหมีคุณภาพและความยั่งยืน มีธุรกิจบริการตอเนื่องกับการ
ทองเที่ยวบริการสุขภาพและการศึกษาท่ีไดมาตรฐาน รวมทั้งผลิตภัณฑสรางสรรคท่ีสรางมูลคาเพ่ิมสูง 
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       1.2 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสรางมูลคาเพ่ิมภายใตแนวคิด
เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปใหมีความหลากหลาย
สอดคลองกับความตองการของตลาด 
       1.3 ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหคืนความอุดมสมบูรณสรางความ
สมดุลแกระบบนิเวศน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  ๒. การพัฒนาเมือง 
       2.1 แนวทางการพัฒนาหลัก 
    (1) พัฒนาสภาพแวดลอมเมืองศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยู         
เอ้ือตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอยางมีสมดุล 
    (2) สงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมเมืองอยางมีบูรณาการภายใตการมีสวน
รวมของสวนกลาง สวนทองถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน 
    (๓) พัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง 
    (๔) รักษาอัตลักษณของเมืองและสรางคุณคาของทรัพยากรเพื่อกระจาย
รายไดใหคนในทองถิ่น 
    (๕) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง 
       ๒.๒ แนวทางการพัฒนาเมืองสําคัญ 
    (๑) สงเสริมกรุงเทพฯใหเปนเมอืงศูนยกลางการติดตอธุรกิจระหวางประเทศ
รวมทั้งเปนศูนยกลางการศึกษา การบริการดานการแพทยและสุขภาพระดับนานาชาติ ที่พรอมดวยสิ่งอํานวย
ความสะดวกเทคโนโลยีในการสื่อสารและระบบคมนาคมมาตรฐานสูง 
    (๒) พัฒนาเมืองปริมณฑล 
    (๓) พัฒนาเมืองเชียงใหมและเมืองพิษณุโลกใหเปนศูนยกลางการคา การ
บริการธุรกิจสุขภาพ การศึกษา และธุรกิจดานดิจิทัล 
    (๔) พัฒนาเมืองขอนแกนและเมืองนครราชสีมาใหเปนเมืองศูนยกลาง การคา 
การลงทุนการบริการสุขภาพและศูนยกลางการศึกษา 
    (๕) พัฒนาเมืองภูเก็ตและเมืองหาดใหญใหเปนเมืองนาอยูและเอ้ือตอการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดลอม 
    (๖) พัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนสงระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่สําคัญ 
  ๓. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 
      ๓.๑ พ้ืนที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก 
   (๑) เรงรัดการแกปญหามลพิษและสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักใหเกิดผลในทาง
ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
   (๒) สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
และสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
   (๓) เพ่ิมศักยภาพการทองเที่ยวทางทะเล ใหเชื่อมโยงกับการทองเที่ยว ๒ ฝงทะเลอาว
ไทยและอันดามัน 
   (๔) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมที่ไดมาตรฐานเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และรองรับการเปนฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ 
   (๕) กระจายผลประโยชนจากการพัฒนาใหแกประชาชนในพ้ืนที่ 
      ๓.๒ พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
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   (๑) สงเสริมและอํานวยความสะดวกการลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน 
   (๒) สนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
   (๓) สงเสริมใหภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมและไดรับ
ประโยชนจากการพัฒนา 
   (๔) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ภายใตกระบวนการมีสวนรวม 

          ยุทธศาสตรที่ ๑๐ ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา 
          แนวทางการพัฒนา 

  ๑. พัฒนาความเชื่อมโยงดานการคมนาคมขนสง โลจิสติกส และโทรคมนาคมในกรอบ
ความรวมมืออนุภูมิภาคภายใตแผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาค
อาเซียน เพ่ืออํานวยความสะดวกและลดตนทุนดานโลจิสติกส 
       ๑.๑ พัฒนาความเชื่อมโยงตามแผนแมบทวาดวยความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน
ใหมีความตอเนื่องและเปนโครงขายที่สมบูรณ 
       ๑.๒ พัฒนารูปแบบและบริการการขนสงและโลจิสติกสที่มีประสิทธิภาพและได
มาตรฐานสากล 
       ๑.๓ ปรับปรุงกฎระเบียบการขนสงคนและสินคาท่ีเกี่ยวของ และพัฒนาบุคลากรใน
ธุรกิจการขนสงและบริการโลจิสติกส 
       ๑.๔ เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพ้ืนที่ชายแดน เขตเศรษฐกิจชายแดน
ตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิตกับพื้นท่ีตอนในของประเทศ 
  ๒. พัฒนาและสงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่
โดดเดนในภูมิภาค 
       ๒.๑ สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนรวมระหวางไทยกับประเทศเพ่ือนบาน 
และสงเสริมการคาและการบริการชายแดน 
       ๒.๒ บูรณาการแผนการพัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน 
  ๓. การสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ (Outward investment) ของผูประกอบการ
ไทย 
       ๓.๑ พัฒนาผูประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหสามารถ
พัฒนาธุรกิจรวมกับประเทศเพ่ือนบาน 
       ๓.๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
       ๓.๓ การพัฒนาสภาพแวดลอมทางธุรกิจและการสนับสนุนการดําเนินงานโดยกลไก 
สภาธุรกิจภายใตกรอบความรวมมือตางๆ 
       ๓.๔ การสนับสนุนแหลงเงินทุนและแหลงขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับฐานการผลิตใน
ตางประเทศ 
  ๔. เปดประตูการคาและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในลักษณะหุนสวนทาง
ยุทธศาสตรทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน เพ่ือสรางความไวเนื้อเชื่อใจ สงผลใหเกิด
ประโยชนรวมกัน โดยการผลักดันการใหความชวยเหลือทั้งดานการเงิน เทคนิค และวิชาการแกประเทศเพ่ือน
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บาน และการขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจ โดยกําหนดรูปแบบความรวมมือในตลาดเปาหมายแตละประเภท 
โดยจะตองคํานึงถึงความสําคัญทางการคาตอประเทศไทย และระดับการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการทาง
เศรษฐกิจของตลาดนั้นๆ 
  ๕. การสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานา
ประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคี พหุภาคี และตอยอดความรวมมือกับประเทศยุทธศาสตร/มีศักยภาพและประเทศ
ในอนุภูมิภาค เพ่ือสงเสริมความมั่นคง ในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและในระดับโลก และความเจริญกาวหนาและลด
ความเหลื่อมล้ําอยางยั่งยืนรวมกันในทุกมิติ 
       ๕.๑ เพ่ิมบทบาทและการมีสวนรวมของไทยในองคการระหวางประเทศ 
       ๕.๒ เพ่ิมบทบาทของไทยในการใหความชวยเหลือทางการพัฒนา 
  ๖. บูรณาการภารกิจดานความรวมมือระหวางประเทศและดานการตางประเทศ  ใหมี
ลักษณะเปนทีมไทยแลนด เพ่ือใหความรวมมือระหวางประเทศในดานตางๆ มีลักษณะที่สอดคลองและสงเสริม
กันและกัน อันจะสงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเสริมสรางองคความรูดานการ
ตางประเทศและใหความรูความเขาใจดานการตางประเทศตลอดจนผลประโยชนที่มีตอการพัฒนาประเทศตอ
ภาคสวนตางๆ และสาธารณชนไทย รวมทั้งดําเนินการเชิงรุกในการสรางความเขาใจ ความเชื่อมั่น และ
ภาพลักษณที่ดีและศักยภาพทางเศรษฐกิจและดานอ่ืนๆ ของประเทศไทย 
  ๗. การเขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศระหวางภูมิภาคโดยมีบทบาทท่ี
สรางสรรคเพื่อเปนทางเลือกในการดําเนนินโยบายระหวางประเทศในเวทีโลก เพื่อรักษาสมดุลในปฏิสัมพันธ
ระหวางไทยและมหาอํานาจตางๆ ทั้งในระดับโลกและภูมิภาค และประโยชนอื่นๆ ของประเทศท้ังในดาน
การคา ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน โอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑไทย โอกาสในการเขาถึงตลาด
เงินและตลาดทุนที่ทันสมัยและเปนทางเลือกของประเทศ การสรางปฏิสัมพันธระหวางประชาชนในกรอบ
นานาชาติและการรักษาเสถียรภาพและความม่ันคงของไทยและภูมิภาคโดยรวม 
   ๗.๑ รักษาบทบาทของไทยในการมีสวนรวมกําหนดยุทธศาสตรของกรอบความรวมมือที่
ดําเนินอยู 
   ๗.๒ รักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธกับมหาอํานาจทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอํานาจใหม 
   ๗.๓ ยกระดับมาตรฐานของไทยใหสอดคลองกับมาตรฐานและบรรทัดฐานสากลตาม
พันธกรณีระหวางประเทศ 
  ๘. สงเสริมความรวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสรางความม่ันคงในทุกดานที่
เกี่ยวกับเรื่องความอยูดีมีสุขของประชาชน ทั้งความม่ันคงดานพลังงาน ดานอาหาร ดานสิ่งแวดลอม และการ
บริหารจัดการภัยพิบัติในรูปแบบตางๆ รวมทั้งการปองกันภัยในทุกรูปแบบ อาทิ ภัยจากการกอการราย ภัยใน
โลกไซเบอร เปนตน 
  1.2.2 กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) 
   การดําเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศกอนที่จะมีการ
ประกาศใชยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561-2580) ไดอาศัยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปน
แผนหลักเพ่ือเปนกรอบในการวางแผนปฏิบัติราชการและแผนในระดับปฏิบัติตาง ๆ รวมถึงการจัดทําคําขอ
งบประมาณรายจายประจําปใหมีความสอดคลองเชื่อมโยงกัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในอดีตที่
ผานมา จึงมีลักษณะครอบคลุมประเด็นการพัฒนาประเทศในทุกมิติอยางรอบดาน ( Comprehensive Plan ) 
เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐทุกระดับสามารถเชื่อมโยงภารกิจและดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการและคําขอ
งบประมาณใหเชื่อมโยงสนับสนุนเปาหมายของแผน ฯ การพัฒนาประเทศภายใตกรอบแผนพัฒนา ฯ ที่ผานมา 
จึงใหความสําคัญกับมิติการพัฒนาประเทศทุกดานอยางเทาเทียมและสมดุลกัน โดยจุดเนนของแตละยุทธศาสตร
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การพัฒนาจะมุงเนนการบรรลุเปาหมายของมิติการพัฒนาแตละดานเปนหลัก เพ่ือมุงหมายใหการบรรลุผลตาม
เปาหมายของแผนพัฒนาแตละมิติในทายที่สุดจะบูรณาการผลรวมที่เกิดขึ้นและทําใหประเทศบรรลุเปาหมายใน
ภาพใหญภายใตแผน ฯ ที่กําหนดขึ้นได 
  นับตั้งแตประเทศไทยไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เปน
ตนมา รูปแบบการจัดทําแผนเพื่อวางกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศไดมีการปรับเปลี่ยนไปอยางมีนัยสําคัญ 
โดยมาตรา 65 ภายในหมวดแนวนโยบายแหงรัฐ ไดกําหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการ
พัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําแผนระดับที่ 2 และ 3 ซึ่ง
ยุทธศาสตรชาติ เปนแผนระดับที่ 1 ซึ่งประกอบดวย 6 ยุทธศาสตรการพัฒนา จะทําหนาที่เปนกรอบทิศทางใน
ภาพใหญที่ครอบคลุมทิศทางการพัฒนาประเทศในการที่จะสรางสมดุลระหวางการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดลอมดวยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน โดยมี แผนระดับที่ 2 เปนกลไกสําคัญในการถายทอด
แนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติตาง ๆ ของยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ ซึ่งประกอบดวย แผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ รวมกับแผนการปฏิรูประเทศ ในขณะที่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จะ
ทําหนาที่เปนแผนชวยระบุทิศทางการพัฒนาที่ประเทศควรใหความสําคัญและมุงดําเนินการในระยะ 5 ปของ
แผนยุทธศาสตรชาติ และมีนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ ทําหนาที่เปนแผนหลักที่
เปนกรอบหรือทิศทางในการดําเนินการปองกัน แจงเตือน แกไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามทุกรูปแบบเพ่ือธํารง
ไวซึ่งความม่ันคงแหงชาติ โดยระดับที่ 2 ทั้ง 4 แผนขางตน จะเปนกลไกสําคัญในการถายทอดแนวทางการ
ขับเคลื่อนประเทศในมิติตาง ๆ ภายในยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติในแผนระดับท่ี 3 ซึ่งเปนแผนเชิงปฏิบัติที่มี
การระบุการดําเนินงาน/โครงการที่ความชัดเจนตามภารกิจของหนวยงานของรัฐ ในการที่จะสนับสนุนการ
ดําเนินงานของแผนระดับที่ 2 และยุทธศาสตรชาติใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวและมีความสอดคลองเชื่อมโยง
กันในทุกระดับของแผน 
  ดังนั้น เพ่ือใหแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 ( พ.ศ.2566-2570 ) 
สามารถระบุทิศทางและประเด็นการพัฒนาที่ประเทศควรใหความสําคัญและมุงดําเนินการในระยะ 5 ปที่สอง
ของยุทธศาสตรชาติ โดยมีการระบุเปาหมายของประเด็นการพัฒนาที่ตองดําเนินการอยางชัดเจน และสอดคลอง
กับแนวนโยบายแหงรัฐ ยุทธศาสตรชาติ สภาพการณทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งของประเทศและของโลก 
ตลอดจนเชื่อมโยงและสงเสริมแผนระดับที่ 2 อ่ืน ๆ ในระนาบเดียวกัน ใหสามารถทําหนาที่เปนกลไกสําคัญใน
ภายใตแผนระดับที่ 3 เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการสนับสนุน และบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติไดอยางเปน
รูปธรรม จึงจําเปนตองอาศัยการปรับกระบวนทัศนในการวางกรอบเพ่ือยกรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 13 (พ .ศ.2566-2570 ) ใหเปนแผนที่มีความชัดเจนในการกําหนดทิศทางและเปาหมายการ
พัฒนาประเทศที่ตองการมุงเนนและบรรลุผลในหวงเวลาของแผน โดยแผน ฯ ตองสามารถชี้ชัดถึงเปาหมายหลัก
ที่ประเทศไทยตองดําเนินการใหเกิดผล และเชื่อมโยงไปสูเปาหมายยอยในมิติที่เกี่ยวของแตละดานที่ตองเรง
ดําเนินการหรือตองมีการปรับเปลี่ยนเพื่อใหเปาหมายหลักบรรลุผล สามารถที่จะสนับสนุนใหประเทศสามารถ
ปรับปรุงจุดออน ลดขอจํากัดเดิมที่มีและพัฒนาศักยภาพใหสอดรับกับพลวัตและเง่ือนไขใหมของโลก เพ่ือให
ประเทศไทยสามารถเติบโตตอไปไดอยางตอเนื่องและยั่งยืนทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง ความไมแนนอน 
และความซับซอนที่มากข้ึนของโลกยุคใหม 

- โอกาสและความเสี่ยงของประเทศไทยในระยะแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 13 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 เปนแผนพัฒนา ฯ ฉบับแรกท่ีเริ่มตน 

กระบวนการยกรางกรอบภายในยุทธศาสตรชาติและจะมีผลในการใชเปนกรอบเพ่ือกําหนดแผนระดับปฏิบัติการ
ในชวง 5 ปที่สองของยุทธศาสตรชาติ  20 ป ยังคงนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักปรัชญานํา
ทางในการขับเคลื่อนและวางแผนการพัฒนาประเทศ ใหเกิดประสิทธิผลในการขับเคลื่อนพลวัตการพัฒนา
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ประเทศในมิติตาง ๆ ไปสูเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติไดอยางเปนรูปธรรม และโดยที่ทั่วโลกรวมถึงไทยยังอยูใน
ชวงเวลาที่ตองเผชิญกับความทาทายจากภายนอกและภายในประเทศท่ีมีความผันแปรสูงและมีแนวโนมจะทวี
ความรุนแรงมากข้ึนในอนาคต ทั้งท่ีเปนผลสืบเนื่องมาจากสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ( โควิด-19) และโครงสรางในประเทศท่ียังคงมีขอจํากัดภายในที่รอการปรับปรุงแกไขในหลายมิติ การ
กําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะตอไปจึงจําเปนตองใหความสําคัญกับการทําความเขาใจถึงปจจัย
ภายนอกและภายในตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของปจจัยทั้งหมดที่สงผลตอและมีอิทธิพลกับโครงสรางและ
องคาพยพของประเทศในทุกมิติ เพ่ือมาประมวลผลและกําหนดกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศท่ีควรมุงไปใน
อนาคตใหมีความสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ( Sustainable Development Goal : SDGs) 
ตลอดจนสามารถนําพาประเทศใหเติบโตไปทามกลางความผันแปรที่เกิดขึ้น เพ่ือใหประเทศไทยสามารถ
สรางสรรคโอกาสจากความทาทายภายนอกและสามารถเสริมสรางความเขมแข็งจากภายในประเทศใหสามารถ
เติบโตตอไปไดอยางมั่นคง สามารถบรรลุเปาหมายในระยะ 20 ป ภายใตยุทธศาสตรชาติตามกรอบระยะเวลาที่
คาดหวัง การวางกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะตอไปใหสามารถกําหนดแนวทางท่ีประเทศจะมุงไป
เพ่ือบรรลุผลในระยะ 5 ป ของแผนพัฒนา ฯ ซึ่งจะชวยขับเคลื่อนประเทศไปสูการบรรลุเปาหมายระยะยาว
ภายใตยุทธศาสตรชาติไดนั้นจําเปนที่ประเทศไทยจะตองใหความสําคัญกับการเสริมสรางความสามารถในการ
บริหารจัดการและรับมือกับความเสี่ยง ตลอดจนสรรคสรางประโยชนจากโอกาสที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสมและ
ทันทวงที ซึ่งความเชื่อมโยงระหวางแนวโนมการเปลี่ยนแปลงระดับโลก ( Megatrends ) ตลอดจนผลกระทบ
และความปกติใหม ( New Normal ) 

- แนวคิดของกรอบแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี 13 
(1) พลิกโฉมประเทศไทย สูเศรษฐกิจสรางคุณคา สังคมเดินหนาอยางยั่งยืน  

เศรษฐกิจมูลคาสูงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ( Hing Value-Added Economy ) โดย 
การปรับทิศทางของภาคการผลิตเดิมที่มีความสําคัญ แตมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียความสามารถในการแขงขันใน
อนาคตและสงเสริมภาคการผลิตที่ไทยมีศักยภาพสอดรับกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยหมุดหมายที่
ประเทศตองบรรลุใหไดภายในระยะ 5 ป ของแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 13 เพ่ือใหเปาหมายของการมี “เศรษฐกิจ
มูลคาสูงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม” บังเกิดผลอยางเปนรูปธรรม ประกอบดวย 
    หมุดหมายที่ 1 ไทยเปนประเทศชั้นนําดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง 
    หมุดหมายที่ 2 ไทยเปนจุดหมายของการทองเที่ยวที่เนนมูลคาและความยั่งยืน 
    หมุดหมายที่ 3 ไทยเปนฐานการผลิตยานยนตไฟฟาของอาเซียน 
    หมุดหมายที่ 4 ไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยและสุขภาพมูลคาสูง 
    หมุดหมายที่ 5 ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและจุดยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่
สําคัญของภูมิภาค 
   หมุดหมายที่ 6 ไทยเปนฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะและบริการดิจิทัล       
ของอาเซียน 

(2) สงัคมแหงโอกาสและความเสมอภาค ( High Opportunity Society )  
ประชาชนไดรับความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม ทุกภาคสวนในสังคมมี 

สวนรวมและไดรับประโยชนจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางเสมอภาค และประเทศมีความเหลื่อมล้ํา
ลดลงในทุกมิติโดยการใชเทคโนโลยี ฐานขอมูลสารสนเทศ และดิจิทัลแพลตฟอรม เปนเครื่องมือในการสงเสริม
การแขงขันที่เปดกวางและเปนธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ําในเชิงธุรกิจ และผลักดันใหเกิดการเพ่ิมผลิตภาพและ
พัฒนานวัตกรรมอยางตอเนื่อง การสงเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพบริการสาธารระในเมือง
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อยางตรงกับปญหาความตองการ การใชนโยบายการเงินการคลังเพ่ือสนับสนุนการกระจายรายได และการจัด
ความคุมครองทางสังคมอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมพลวัตการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม               
( socioeconomic mobility ) โดยหมุดหมายที่ตองบรรลุในหวงระยะเวลาของแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 13 เพ่ือ
ผลักดันการสราง “สังคมแหงโอกาสและความเสมอภาค” อยางเปนรูปธรรมประกอบดวย 
   หมุดหมายที่ 7 ไทยมี SMEs ที่เขมแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแขงขันได 
   หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองหลักของภูมิภาคที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ 
ทันสมัยและนาอยู 
   หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุมครอง
ทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม 

(3) วิถีชีวิตที่ยั่งยืน ( Eco-Friendly Living )  
โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ ทั้งการจัดการ 

ของภาครัฐและบทบาทของภาคสวนตาง ๆ ที่เก่ียวของ รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยี เพ่ือมุงจัดการกับ
ปญหาที่เปนภัยคุกคามสําคัญทั้งในประเทศไทยและในระดับโลก ซึ่งไดแก ปญหาขยะ มลพิษของน้ํา มลพิษ
อากาศ กาซเรือนกระจก และความเสี่ยงของภัยธรรมชาติอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
โดยหมุดหมายเพื่อผลักดันการสราง “วิถีชีวิตที่ยั่งยืน” อยางเปนรูปธรรม ประกอบดวย 
   หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ํา 
   หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(4) ปจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ  ( Key Enablers for Thailand’s Transformation )   
กลไกการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทั้งระบบการศึกษา และการยกระดับและปรับทักษะ 

แรงงานที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและโลกยุคใหม และสงเสริมการ
เคลื่อนยายแรงงานไปสูภาคการผลิตและบริการที่มีผลิตภาพและมูลคาสูง และกลไกการบริหารจัดการภาครัฐ ทั้ง
ระเบียบกฎหมาย ระบบงบประมาณ โครงสรางพ้ืนฐาน การใหบริการสาธารณะ ตลอดจนการติดตามประเมินผล
ที่ทันสมัยเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง ตอบสนองความตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ โดยหมุดหมายที่ตองบรรลุในระยะเวลาของแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 13 เพ่ือสราง “ปจจัย
สนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ” ประกอบดวย 
   หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการ
พัฒนาแหงอนาคต 
   หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง 

 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 1.3.1 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตชายแดน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เปาหมายการพัฒนากลุมจังหวัด  
“ศูนยกลางการเกษตร การทองเที่ยวและอุตสาหกรรมการคาชายแดน  

บนสังคมพหุวัฒนธรรมเขมแข็งอยางย่ังยืน”    
เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เปาหมายรวม 

       การขยายตัวทางเศรษฐกิจภาคการเกษตร ทองเที่ยว อุตสาหกรรม และการคาชายแดนของ
กลุมจังหวัดเพ่ิมข้ึน และลดความเหลื่อมล้ํา  
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 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
  1) อัตราการขยายตัวมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนเพิ่มข้ึน 
  2) สัมประสิทธิ์การกระจายรายไดของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนลดลง 

ประเด็นการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) 

       1. พัฒนาคุณภาพการผลิตและการแปรรูปสินคาเกษตรหลักของกลุมจังหวัด 
     2. สงเสริมศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การคาการลงทุนและการคาชายแดนเพ่ือรองรับการขยายตัว           
       ทางเศรษฐกิจ 
     3. พัฒนาภาคการทองเที่ยวและบริการบนฐานภูมิปญญา วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ 
      ที่มีคุณภาพ 
  4. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพ่ือลด           
                           ความเหลื่อมล้ํา 

 
 
 
 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1  พัฒนาคุณภาพการผลิตและการแปรรูปสินคาเกษตรหลัก 
                              ของกลุมจังหวัด 

     1. วัตถุประสงค  
   1) เพ่ือลดปญหาความยากจนของเกษตรกรโดยสงเสริมการทําเกษตรประณีต เกษตร
ผสมผสาน เกษตรแปลงใหญ 
  2) เพ่ือเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร ปศุสัตว ประมง โดย สงเสริมการแปรรูป ยกระดับ
อุตสาหกรรม และพัฒนาระบบตลาด 
 
   3) เพ่ือยกระดับความยั่งยืนดานเศรษฐกิจ โดยการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG   
(เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว)  
  2. แนวทางการพัฒนา 
   1) พัฒนาศักยภาพการผลิตสินคาภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคา สินคาเกษตรหลักของกลุมจังหวัด         
เชน ยางพารา ปาลม ผลไม โดยเนนการพัฒนาตลอดหวงโซคุณคาการผลิต 
   2) สงเสริมเกษตรกรรายยอยปรับระบบการผลิตเพ่ือการพ่ึงตนเองโดยสงเสริมการทํา               
สวนเกษตร เกษตรผสมผสาน การปลูกพืชหรือทําปศุสัตวรวมยาง ปาลมของเกษตรกรที่ทําเกษตรเชิงเดี่ยว เชน
ยางพารา ปาลมน้ํามัน 
   3) การสงเสริมและยกระดับการเลี้ยงปศุสัตวและการแปรูปของเกษตรรายยอยสูการเลี้ยง                
เชิงพาณิชยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ (โคเนื้อ แพะ ไกเบตง)  
   4) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมมูลคาผลผลิตยางพารา 
   5) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมมูลคาผลผลิตปาลมน้ํามัน 
   6) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมมูลคาผลผลิตไมผลและมะพราว 
   7) ยกระดับอุตสาหกรรมประมง การเพาะเลี้ยงกุงและสัตวน้ําชายฝง 
   8) พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลจากวัตถุดิบการเกษตรในพื้นที่ 
   9) พัฒนาผูประกอบธุรกิจ SMEs ใหมีความสามารถแขงขันได ใหเขาถึงแหลงทุน                     
และสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ํา  
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  ประเด็นการพัฒนาที่ 2   พัฒนาและยกระดับการทองเที่ยว    
  1. วัตถุประสงค    
   เพ่ือยกระดับการทองเที่ยว การคาชายแดนโดยเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบาน        
และอาเซียน   

    2. แนวทางการพัฒนา 
 1) พัฒนาการทองเที่ยวทางธรรมชาติ ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเมืองเกา โดยการพัฒนา      

โครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก และพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน 
   2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวกระแสหลักและการทองเที่ยว           

โดยชุมชนสงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
  3) พัฒนาเมืองทองเที่ยวชายแดน เมืองสุไหงโก -ลก และเมืองเบตง ใหเปนเมืองการคา                 
และเมืองทองเที่ยวชายแดนที่เชื่อมโยงกับประเทศกลุมอาเซียนและกลุมประเทศมุสลิม 

 

 

 

  ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมอุตสาหกรรมการคาชายแดน 
1. วัตถุประสงค   

   เพ่ือยกระดับการทองเที่ยว การคาชายแดนโดยเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบาน       
และอาเซียน  
   2. แนวทางการพัฒนา 
     1) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่ งอํานวยความสะดวกในการพัฒนาดานชายแดน                    
พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ 
   2) สงเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สําคัญของกลุมจังหวัด และพัฒนาเมืองชายแดน        
เพ่ือเชื่อมโยงการคา การตลาดและการทองเที่ยวกับพ้ืนที่ภาคใตและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซีย 
และสิงคโปร กลุมอาเซียน และกลุมประเทศมุสลิม 
  3) พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก และเมืองเบตง ใหเปนเมืองการคาและเมืองทองเที่ยวชายแดน 

  ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิต รายได การศึกษา สมรรถนะแรงงาน และ  
                                        สาธารณสุข เพื่อวิถีชีวิตที่ย่ังยืนและสันติสุข  

   1.  วัตถุประสงค  
   เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยทั้งทักษะฝมือแรงงาน ระดับและคุณภาพ
การศึกษา  โดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต รวมถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสราง
สังคมเขมแข็งยั่งยืนดวยทุนพหุวัฒนธรรมและการมีระบบสุขภาพที่ดี 
   2. แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา เพ่ือประกอบอาชีพ 
2) ขยายโอกาสในการเขาถึงแหลงเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน 
3) พัฒนาและสนับสนุนยกระดับทักษะฝมือแรงงาน 
4) สงเสริมเศรษฐกิจชุมชนใหมีความเขมแข็ง 
5) พัฒนาและสรางระบบรับมือและปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ํา 
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6) สนับสนุนสรางความรูความเขาใจในการปองกันและเฝาระวังการเกิดโรค การดูแลสุขภาพ 
ของสตรีตั้งครรภและทักษะการเลี้ยงดูทารก 

7) สนับสนุนใหกีฬาเปนฐานในการสรางวิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ การอยูรวมกันในสังคม 
พหุวัฒนธรรม และแกปญหาสังคม 

8) สงเสริมลดปริมาณขยะจากตนทางเพ่ือนําไปสู Zero Waste 
9) เพ่ิมประสิทธิภาพการใชประโยชนจากขยะอินทรีย 
10) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะใหถูกตองตามหลักวิชาการ 

  1.3.2 แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
เปาหมายการพัฒนาจังหวัด  

 

“เศรษฐกิจม่ันคง การคาเฟองฟู นรานาอยู มุงสูสันติสุขอยางย่ังยืน” 

 

พันธกิจ (Mission) 
1. เสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การคาการลงทุน การทองเที่ยว    

และบริการ 
  2. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
  3. เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยชุมชนบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม 
  4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  

เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เปาหมายรวม 

    1) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาสขยายตัวเพ่ิมข้ึน  
    2) ความเหลื่อมล้ําดานรายไดของจังหวัดนราธิวาสลดลง 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
  1) ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดนราธิวาสขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
  2) สัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดของจังหวัดนราธิวาสลดลง 

  ประเด็นการพัฒนาที่ 1  พัฒนาคุณภาพการผลิตและการแปรรูปภาคการเกษตรเพื่อสราง 
     มูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตร 
     1.  วัตถุประสงค  
   1) เพ่ือยกระดับการผลิตทางการเกษตรใหมีคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย และสงเสริม 
การใชประโยชนจากความโดดเดนและเอกลักษณของสินคาเกษตร 
  2) เพ่ือพัฒนาสินคาเกษตรและการแปรรูปสินคาเกษตร เพ่ือสรางมูลคาและคุณคา 
ใหกับสินคาเกษตร 
   3) เพ่ือสงเสริมการพัฒนาระบบนิเวศของภาคเกษตร เพ่ือสนับสนุนใหการพัฒนามีการเติบโต            
อยางตอเนื่องและเขมแข็ง 

   2. แนวทางการพัฒนา 
   1) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
  2) สงเสริมการแปรรูป การพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร และการสรางตราสินคา 
  3) เสริมสรางความเขมแข็งและยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
  4) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานสนับสนุนภาคการเกษตร 
   5) พัฒนาระบบตลาดสินคาเกษตรและชองทางการจําหนายสินคาเกษตรที่หลากหลาย 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)                                                                              หนา 74 
 

  6) บริหารจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตรอยางสมดุลและยั่งยืน 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 2  สงเสริมศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การคาการลงทุนและ 
     การคาชายแดนเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
   1. วัตถุประสงค    
   1) เพ่ือเพ่ิมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ    
   2) เพ่ือการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และวิสาหกิจ
ชุมชน ในการผลิตผลิตภัณฑชุมชนบนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคและอัตลักษณทองถิ่น   
    3) เพ่ือพัฒนาความพรอมของพ้ืนที่ สรางบรรยากาศสงเสริมการคา การลงทุนอุตสาหกรรม         
เพ่ือมุงสูเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีดีและทันสมัย   

    2. แนวทางการพัฒนา 
   1) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป และเพ่ิมมูลคาการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ได
มาตรฐาน 
   2) ยกระดับขีดความสามารถของผูประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และวิสาหกิจ
ชุมชน  
    3) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก โครงขายคมนาคมขนสงและโลจิสติกส 
    4) สรางโอกาสเขาถึงตลาด ขยายชองทางการคาเชื่อมโยงทั้งตลาดภายในและระหวางประเทศบนฐาน       
เศรษฐกิจดิจิทัล 
   5) พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเมืองการคาชายแดน  
   6) สงเสริมการคาการลงทุนและสนับสนุนธุรกิจการคาชายแดนและระหวางประเทศ 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 3  พัฒนาภาคการทองเที่ยวและบริการบนฐานภูมิปญญา  
                                วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณภาพ  
   1. วัตถุประสงค   

 1) เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยวและบริการของนราธิวาส 
 2) เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนบนพ้ืนฐานอัตลักษณและวิถีไทย 
 3) เพื่อเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ กระจายรายไดและผลประโยชนจากอุตสาหกรรมทองเที่ยว        

อยางสมดุล 
    2. แนวทางการพัฒนา 
    1) พัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยว โครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือรองรับ 
การขยายตัวของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว  
   2) สงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวและบริการรูปแบบใหมที่มีความเชื่อมโยงกับทุน 
ทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
     3) พัฒนาสินคาและบริการการทองเที่ยวโดดเดนเปนเอกลักษณของแตละทองถิ่น 
    4) พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว ผูประกอบการการทองเที่ยว และสนับสนุนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาการทองเที่ยว 
   5) พัฒนาระบบขอมูลเชื่อมโยงเครือขายดานการทองเที่ยวและสงเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไข 
             ปญหาความยากจนเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา 
  1.  วัตถุประสงค  
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   1) เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต สมรรถนะแรงงาน รายได การศึกษาและสาธารณสุข เพ่ือวิถีชีวิตที่ยั่งยืนและ      
สันติสุข 
   2) เพ่ือสงเสริมความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมใหกับชุมชน 
   3) เพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานายความสะดวกแกประชาชนอยางทั่วถึง 

      2. แนวทางการพัฒนา 
     1) พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา      
    2) สงเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกวัย 
     3) สรางโอกาสแกผูสูงวัย ผูดอยโอกาส กลุมเปราะบาง ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพ่ึงตนเองได
  4) สรางความเขมแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรม      
          5) สงเสริมความเขมแข็งทางเศรษฐกิจใหกับชุมชน     
        6) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพ่ือหนุนเสริมคุณภาพชีวิตแกประชาชน 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 5 เสริมสรางความม่ันคงปลอดภัยและความเขมแข็งใหกับชุมชน 
            บนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรมอยางสันติสุข 

   1.  วัตถุประสงค 
    1) เพ่ือเสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหกับประชาชน 
  2) เพ่ือสงเสริมความสามัคคี ความปรองดอง สมานฉันท ปกปองและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย 
   3) เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของหมูบานและชุมชนในการจัดการตนเองใหมีความปลอดภัย       
สงบเรียบรอย และมีความม่ันคงในพื้นที่    

   2. แนวทางการพัฒนา 
     1)เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชปฏิบัติ 
    2) สงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการหมูบาน/ชุมชนใหมีความปลอดภัย      
สงบเรียบรอย และมีความม่ันคง 
     3) สงเสริมความสามัคคี ความปรองดอง สมานฉันท ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
     4) เพ่ิมประสิทธิภาพการปองกัน ปราบปรามการกระทําผิดกฎหมาย  
     5) ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  
     6) สงเสริมและพัฒนาศูนยดํารงธรรมใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 6 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ  
                                เพื่อเปนฐานการพัฒนาที่ยังยืน 
   1. วัตถุประสงค   
   1) เพื่ออนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความยั่งยืน 
        2) เพ่ือปองกันและลดความเสี่ยง ความเสียหายและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  3) เพ่ือบริหารจัดการและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ 
และสมดุล  

    2. แนวทางการพัฒนา 
   1) เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน 
  2) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานสนับสนุนการบริหารจัดการลุมน้ําทั้งระบบและแหลงน้ําตนทุน 
  3) อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไม ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และรักษาความหลากหลาย           
ทางชีวภาพ    
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  4) เพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ 
  5) สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน  และการอนุรักษพลังงาน   
   6) สงเสริมการผลิตและการบริโภคตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

 1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส 
  วิสัยทัศนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส 
   “บริการสาธารณะครอบคลุม เศรษฐกิจมั่นคง ประชาชนม่ังคั่ง  

    ทองถิ่นพัฒนานําสังคมสูความยั่งยืน”  
  ยุทธศาสตรการพัฒนา 7 ดาน 

1) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ประกอบดวย 5 กลยุทธ 
1.1 บุกเบิก สราง ปรับปรุง บํารุงรักษาเสนทางคมนาคมทางบก ทางน้ํา สะพาน เขื่อน  

ระบบระบายน้ํา 
1.2 สรางและปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภค บริโภค 
1.3 จัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังตําบล 
1.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
1.5 จัดใหมีไฟฟาและระบบโทรคมนาคมอยางทั่วถึง 

 

2) ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ประกอบดวย 7 กลยุทธ 
    2.1 สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานอาชีพแบบยั่งยืนใหกับประชาชนในทองถิ่น 
    2.2 สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาสทางสังคม 
 2.3 สงเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวน 
  รวมในการจัดการศึกษา 

2.4 สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
2.5 สงเสริมดานการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ 
2.6 สงเสริมสุขภาพ ควบคุมและปองกันโรค รักษาฟนฟูสมรรถภาพ และพัฒนาระบบ

บริการสาธารณสุข 
2.7 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 3) ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย  
ประกอบดวย 4 กลยุทธ 

  3.1 สงเสริมใหความรูความเขาใจแกประชาชนเกี่ยวกับการเมือง การปกครองระบบ 
 ประชาธิปไตย 

 3.2 พัฒนาศักยภาพของทองถิ่นในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการ 
  รักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น 
 3.3 เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวนรวมในการรักษาความสงบเรียบรอยใน 
  ทองถิ่น 
 3.4 สงเสริมใหผูนําศาสนาเขามามีบทบาทเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแกปญหาความมั่นคง 
4) ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว  
 ประกอบดวย 5 กลยุทธ 
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4.1 สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถิ่น และเมืองชายแดน 
4.2 สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑในทองถิ่น 
4.3 สงเสริมการคาออนไลนผานดิจิทัลแพลตฟอรม 
4.4 สงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4.5 สงเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ 
4.6 พัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

 5) ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
  ประกอบดวย 5 กลยุทธ 
  5.1 อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  5.2 สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการรวมกันอนุรักษ 
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  5.3 ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและเมือง 
  5.4 จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย 
  5.5 สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน 
 6) ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น ประกอบดวย 5 กลยุทธ 
  6.1 สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
  6.2 สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่น และปูชนียบุคคล 
  6.3 เสริมสรางและทํานุบํารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 
  6.4 สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษโบราณวัตถุและโบราณสถานในทองถิ่น 
  6.5 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเด็ก เยาวชนและประชาชน 
 7) ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   ประกอบดวย 6 กลยุทธ 
  7.1 พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากรในองคกร 
  7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
  7.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 
  7.4 ปรับปรุงและสรางระบบการใหบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
  7.5 สงเสริมและสรางทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน 
  7.6 พัฒนาสงเสริมระบบการประชาสัมพันธและเผยแพรการดําเนินงานขององคกร 
 ยุทธศาสตรและแผนงาน 
 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แผนงาน 
  1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  1.3 แผนงานการศึกษา 
  1.4 แผนงานสาธารณสุข 
  1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห 
  1.6 แผนงานเคหะและชุมชน 
  1.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
  1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
  1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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  1.10 แผนงานการเกษตร 
  1.11 แผนงานการพาณิชย 
  1.12 แผนงานงบกลาง 
 ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 แผนงาน 
  2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  2.3 แผนงานการศึกษา 
  2.4 แผนงานสาธารณสุข 
  2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห 
  2.6 แผนงานเคหะและชุมชน 
  2.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
  2.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
  2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  2.10 แผนงานการเกษตร 
  2.11 แผนงานการพาณิชย 
  2.12 แผนงานงบกลาง 
 
 ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ 
    เรียบรอย 
 แผนงาน 
  3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  3.3 แผนงานการศึกษา 
  3.4 แผนงานสาธารณสุข 
  3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห 
  3.6 แผนงานเคหะและชุมชน 
  3.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
  3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
  3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  3.10 แผนงานการเกษตร 
  3.11 แผนงานการพาณิชย 
  3.12 แผนงานงบกลาง 

 ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและ 
    การทองเที่ยว  
 แผนงาน 
  4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
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  4.3 แผนงานการศึกษา 
  4.4 แผนงานสาธารณสุข 
  4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห 
  4.6 แผนงานเคหะและชุมชน 
  4.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
  4.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
  4.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  4.10 แผนงานการเกษตร 
  4.11 แผนงานการพาณิชย 
  4.12 แผนงานงบกลาง 
 ยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดลอม   
 แผนงาน 
  5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  5.3 แผนงานการศึกษา 
  5.4 แผนงานสาธารณสุข 
  5.5 แผนงานสังคมสงเคราะห 
  5.6 แผนงานเคหะและชุมชน 
  5.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
  5.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
  5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  5.10 แผนงานการเกษตร 
  5.11 แผนงานการพาณิชย 
  5.12 แผนงานงบกลาง 
 ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
 แผนงาน 
  6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  6.3 แผนงานการศึกษา 
  6.4 แผนงานสาธารณสุข 
  6.5 แผนงานสังคมสงเคราะห 
  6.6 แผนงานเคหะและชุมชน 
  6.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
  6.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
  6.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  6.10 แผนงานการเกษตร 
  6.11 แผนงานการพาณิชย 
  6.12 แผนงานงบกลาง 
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 ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  แผนงาน 
  7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  7.3 แผนงานการศึกษา 
  7.4 แผนงานสาธารณสุข 
  7.5 แผนงานสังคมสงเคราะห 
  7.6 แผนงานเคหะและชุมชน 
  7.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
  7.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
  7.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  7.10 แผนงานการเกษตร 
  7.11 แผนงานการพาณิชย 
  7.12 แผนงานงบกลาง 

 

 

           1.5   นโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 
      นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ( นายไพซอล  อาแว ) ไดแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ประกอบดวย นโยบาย 7 ดาน ดังนี้ 

1. นโยบายการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1.1 ดานการศึกษา 

-สงเสริมและยกระดับมาตรฐานของโรงเรียนในสังกัดใหมีความเดนในทุกๆดาน เชน  
ดานภาษา ดานวิทยาศาสตร ดานกีฬา ดานดนตรี ดานสันทนาการ ดานศาสนาและวัฒนธรรม เปนตน และ
ผลักดันใหเปนโรงเรียนตัวเลือกอันดับตน ๆ ภายในจังหวัดสําหรับผูปกครองและนักเรียน 
    -สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดการศึกษาและการฝกอบรม โดยเทศบาลจะเปน
องคกรหลักในการสนับสนุนเตรียมพรอมและระดมทรัพยากรจากเอกสาร เครือขายครอบครัวชุมชนและ             
สวนราชการอ่ืน ๆ  
    -พัฒนาแหลงเรียนรู TK Park Narathiwat ใหมีการบริการที่มีความหลากหลาย
สามารถใชประโยชนไดเต็มประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนของเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ 
   1.2 ดานสาธารณสุข 
    -สงเสริมและสนับสนุนใหมีศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองนราธิวาส ที่มี
มาตรฐาน มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีอุปกรณท่ีมีคุณภาพไดรับมาตรฐานและมีผูเชี่ยวชาญจาก
หนวยงานของเทศบาล รวมทั้งหนวยงานอื่น ๆ รวมดําเนินการ 
    -สนับสนุนใหอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในพ้ืนที่ไดมีบทบาทในการทํางานในพ้ืนที่
อยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว แมนยํา โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการทํางานและรวบรวมขอมูล 
   1.3 ดานสวัสดิการสังคม 
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    -ปรับปรุงและสงเสริมศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐานและมีคุณภาพ เพ่ือใหเปน                
ที่ไววางใจ และลดภาระการเลี้ยงดูของบิดา มารดา ใหไดมีเวลาในการประกอบอาชีพอยางเต็มท่ี 
    -สงเสริมกิจกรรมของกลุมผูสูงอายุ 
    -สงเสริมกิจกรรมของกลุมสตรีและกลุมมุสลีมะห 
    -สงเสริมกิจกรรมของกลุมเยาวชน 
    -การอุดหนุนงบประมาณใหเปนทุนการศึกษาเด็กนักเรียนที่เรียนดี มีคุณธรรมแต
ยากจนและเด็กกําพรา 
    -เตรียมความพรอมใหแกสังคมผูสูงอายุโดยยึดหลักการใหผูสูงอายุเปนทรัพยากร        
ที่มีคุณคาของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งเปนผูสูงอายุที่มีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ 
   1.4 ดานการกีฬา นันทนาการและสถานที่พักผอนหยอนใจ 
    -ปลูกจิตสํานึกของประชาชนและเยาวชนใหหนัมาสนใจกีฬาและเลนกีฬาอยาง
ตอเนื่อง สงเสริมการจัดแขงกีฬาเชื่อมความสามัคคีทุกชุมชน 
    -จัดใหมีสวนสาธารณะและสถานที่พักผอนหยอนใจ ลานกีฬา ลานแสดงกิจกรรม
สําหรับเยาวชนคนรุนใหม 
    -ยกระดับสนามกีฬาของเทศบาลใหมีความพรอมและไดมาตรฐานในทุก ๆ ดาน       
เพ่ือรองรับการจัดแขงขันกีฬาในพ้ืนที และใหประชาชนในพื้นที่ไดใชบริการอยางทั่วถึง 
    -สนับสนุนใหมีการจัดการแขงขันกีฬาที่มีความหลากหลายในพื้นที่ใหมากยิ่งขึ้น 
    -สนับสนุนและสงเสริมเยาวชนและประชาชนใหเลนกีฬาสูความเปนเลิศ 

 
2.  นโยบายการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

2.1 ปรับปรุงและจัดระบบผังเมืองใหสอดคลองและรองรับการขยายตัวของเมือง           
อยางเหมาะสม รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมชุมชนเมืองใหมีความเปนระเบียบและนาอยูมากขึ้น 

2.2 จัดวางโครงสรางระบบการระบายน้ํา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการรับและระบายน้ํา 
การปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมอยางมีประสิทธิภาพ 

2.3 ปรับปรุงถนนและทางเทาใหไดมาตรฐาน เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และใหประชาชน 
ไดรับความสะดวก ปลอดภัย รวมทั้งประดับตกแตงดวยไมดอกไมประดับ ใหเกิดความรมรื่น สวยงาม สงเสริม         
ใหมีพ้ืนที่ทางเทาใหประชาชนไดสัญจรไปมาอยางปลอดภัย 

2.4 สรางและปรับปรุงถนน ผิวจราจรใหมีความสะดวกแกการสัญจรและไดมาตรฐาน 
2.5 สนับสนุนใหทุกชุมชนในเขตเทศบาล สามารถเขาถึงสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน         

อยางทั่วถึง 
3. นโยบายดานเศรษฐกิจ 

3.1 สนับสนุนและสงเสริมการทองเที่ยวใหมีความหลากหลาย เพ่ือเปนการเพ่ิมรายได        
จากการทองเที่ยว อาทิ การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

3.2 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการทองเที่ยวใหเพ่ิมขึ้น เพ่ือดึงดูดใหนักทองเที่ยวไดมี 
กิจกรรมทองเที่ยวมากขึ้น ใชเวลาพํานักในพ้ืนที่นานวันขึ้น เกิดการใชจายเงินเพ่ิมข้ึนและเปนการสรางงาน     
สรางรายไดใหประชาชนเพิ่มขึ้น 

3.3 จัดตั้งศูนยบริการนักทองเที่ยวเพ่ืออํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวใน  
เขตเทศบาล ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ 

3.4 สงเสริมและพัฒนาอาชีพแกประชาชนใหมีความสามารถในการประกอบอาชีพ โดย      
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จัดฝกอบรมอาชีพพัฒนาฝมือ เพื่อเพ่ิมมูลคาและรายได 
3.5 พัฒนาแหลงทองเที่ยว หาดนราทัศน ใหมีความพรอมในทุก ๆ ดาน  โดยเนนดาน      

การจัดการพ้ืนที่ใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ดานความสะอาด      
ดานสุขอนามัย และพัฒนาอาคาร 30 คูหา ใหเกิดประโยชนมากยิ่งขึ้น 

4. นโยบายดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4.1 สงเสริมใหประชาชนทั่วไปใหตระหนักถึงเรื่องมลพิษ สิ่งแวดลอม พลังงานทางเลือก  

การลดภาวะโลกรอน ลดการใชถุงพลาสติก และการจัดใหมีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมข้ึน 
4.2 บริหารจัดการและพัฒนาระบบการจัดการขยะ ตั้งแตการจัดเก็บขยะตนทาง การ 

คัดแยกขยะ และการกําจัดขยะใหมีประสิทธิภาพ 
4.3 บริหารจัดการและพัฒนาระบบการระบายน้ําใหมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ 

เทศบาล ตลอดจนปรับปรุง ซอมแซม ขุดลอกคูคลอง เพ่ือใหน้ําไหลผานสะดวกขึ้น 
4.4 รณรงคใหทุกภาคสวน ประชาชนทุกเพศทุกวัย ไดตระหนักถึงคุณคาและรวมกันรักษา 

ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงสภาพแวดลอมใหสวยงามอยูเสมอ 
4.5 ดูแลความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชน เนนการ 

ปองกันไมใชทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม ถูกรุกล้ําและทําลาย 
 
 
 
 

5. นโยบายดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
5.1 จะสนับสนุนและสงเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาคามสงบเรียบรอย  

โดยจัดใหมีมาตรการปองกันและพัฒนาระบบขอมูล รวมถึงการเฝาระวังใหลักษณะ เปนศูนยขอมูลรวมกัน ทั้ง
ภาครัฐ เทศบาล และอาสาสมัครในพ้ืนที่ 

5.2 การปองกันบรรเทาสาธารณภัยและระงับอัคคีภัย โดยจะดําเนินการจัดใหมีเครื่องมือ   
ที่มีประสิทธิภาพในการปองกันและระงับอัคคีภัย การจัดหาอุปกรณดับเพลิงติดตั้งในจุดที่เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย
อยางทั่วถึง การกําหนดพื้นที่เสี่ยงภัย การฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือใหเปน
กําลังสนับสนุนในการปองกันและบรรเทาสาธารรณภัยการเสริมสรางระบบเฝาระวังติดตามและเตือนสาธารณ
ภัย โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการแกไขปญหาแบบบูรณาการกับทุกภาคสวนอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
โดยเฉพาะการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยแบบบูรณาการ 

5.3 การจูงใจจากทุกภาคสวนในการลด ละ เลิก อบายมุข ใชมาตรการทางกฎหมาย 
และความรวมมือจากทุกภาคสวนในการควบคุมสถานบริการ โรงแรม และตรวจตรา หอพักเอกชน สถาน -
ประกอบการตาง ๆ ไมใหเปนแหลงมั่วสุมทางอบายมุขของเด็ก และเยาวชนอยางจริงจัง 
 6. นโยบายดานการสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น  

6.1 สงเสริมและสนับสนุนในกิจกรรมตาง ๆ ของทุก ๆ ศาสนา อยางเทาเทียมกัน 
6.2 พัฒนาและสนับสนุนศาสนสถานของทุก ๆ ศาสนา ใหมีความพรอมในดานตาง ๆ           

เพ่ือรองรับประชาชนในการเขารวมการปฏิบัติศาสนกิจมากยิ่งขึ้น 
6.3 ฟนฟูและสืบสานคุณคาความหลากหลายของวัฒนธรรมในพ้ืนที่ ซึ่งเปนวิถีชีวิตประเพณี 

คานิยมท่ีดีงาม และเปนภูมิปญญาทองถิ่น 
6.4 สนับสนุน สงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่มีคุณคาของทองถิ่น โดย        
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การจัดกิจกรรมการสงเสริมวัฒนธรรม การละเลน ประเพณีอันดีงามของทองถิ่นใหคงอยูสืบไปและแพรหลาย
กลายเปนที่ยอมรับแกบุคคลทั่วไปอยางทั่วถึง 

           7. นโยบายดานการเมืองและการบริหารจัดการองคกรสูความเปนเลิศ 
      7.1 สงเสริมและปลูกฝงใหประชาชนมีความรู ความเขาใจ มีสวนรวมในทางการเมืองและ 
การบริหารในฐานะพลเมืองที่รวมคิด รวมพัฒนาแกไขปญหาตามระบอบประชาธิปไตยสงเสริมบทบาทของชุมชน
ใหเปนแกนหลัก และสรางเครือขายในการพัฒนาแกไขปญหา เพื่อเชื่อมประสานระหวางเทศบาล สมาชิก
เทศบาลและประชาชนในระดับพื้นท่ี ตลอดจนสรางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคม 
      7.2 จัดระบบการบริหารงานที่โปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน ตามหลักการบริหารกิจการ 
บานเมืองและสังคมที่ดี ที่เรียกวา “หลักธรรมาภิบาล” มีการเผยแพรขอมูลขาวสาร สารสนเทศใหประชาชน
ไดรับทราบและเขาถึงขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวของเทศบาลไดอยางเทาเทียมตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวของ 

7.3 ปรับปรุงระบบประชาสัมพันธของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพ และมีความหลากหลาย 
สามารถใหขาวสาร ความรู สาระและการบันเทิงแกประชาชน โดยการพัฒนาระบบประชาสัมพันธในรูปแบบ 
ใหม ๆ ที่นาสนใจยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๒.๑ วิสัยทัศนในการพัฒนาเทศบาลเมืองนราธิวาส  

                                   พัฒนามุงสูความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืนและสมดุล 
                                                   ภายใตหลัก “เศรษฐกิจพอเพียง” 
คํานิยามจํากัดความ 

                     ๑.การพัฒนามุงสูความเปนเมืองนาอยู หมายถึง  การสรางความเขมแข็งของชุมชน สราง
ความมั่นคงและสภาพแวดลอมที่ดีทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม  สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมใหประชาชนอยูดีมีสุข    
โดยอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน ใหการบริหารจัดการพัฒนาเมืองและชุมชนอยางมีสวนรวมมุงใหเกิด     
การบูรณาการ เกิดความสมดุลในทุกๆดานนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน   ซึ่งสามารถจัดแบงกลุมตาม มิติที่เชื่อมโยง
จํานวน 5 มิติ ประกอบดวย   

               1.1.การมีสภาพแวดลอมที่นาอยู  มีคุณภาพชีวิตดี และมีความปลอดภัย  ครอบคลุมทั้ง
ดานการมีสภาพแวดลอมทางกายภาพดี โครงสรางพ้ืนฐานเพียงพอ สังคมเขมแข็ง เอ้ืออาทรตอกัน มีความสงบ 
สะดวก สะอาด  ปลอดภัย มีระเบียบวินัย มีเอกลักษณ วัฒนธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตความเปนอยูดี           
มีความสุข 
                  1.2.การมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยมุงเนนไปที่การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาเมืองและชุมชนอยางมีสวนรวมมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ  โปรงใส เปนธรรม   ติดตามตรวจสอบได ใหมี
คนดี  มีระบบดี 
                  1.3.การมีเศรษฐกิจฐานรากที่เขมแข็ง มีภูมิคุมกัน สามารถเพ่ิมรายไดและมีงานทําดวยการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอยางเปนระบบตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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                  1.4.การมีภูมิปญญาทองถิ่นที่มีคุณคาและเปนประโยชน ชวยเหลือเกื้อกูลใหชุมชนเขมแข็ง  มี
การสืบทอด รักษาและปรับใชภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนพัฒนาตอยอดใหเกิดเทคโนโลยีที่เหมาะสม นํามาใชประโยชน
กับการผลิต  ประชาชนมีวิถีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น  
        1.5.การมีการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไดมาตรฐานเด็กทุกคนไดรับการเรียนรูใหเปนเด็กคิดเปน 
ทําเปน และเปนเด็กดี เด็กเกง มีคุณธรรม จริยธรรม  
                          2.ยั่งยืน หมายถึง   การคงความเปนเมืองนาอยู อยูนานตลอดไป  
              3.สมดุล หมายถึง  การพัฒนามุงใหเปนเมืองนาอยูที่มีความเสมอกัน เทากันในทุกๆ ดานไมนอย
เกินไปหรือมากเกินไป 
              4.เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง   การดําเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตของคนไทยใหอยูอยางพอประมาณ   
เดินทางสายกลาง มีความพอดี พอเพียง ความมีเหตุผล กับตนเอง ครอบครัวและชุมชนโดยไมตองพ่ึงพาปจจัย
ภายนอก ตาง ๆ ที่เราไมไดเปนเจาของ สิ่งสําคัญตองรูจักการพ่ึงพาตนเองโดยไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอนและรูจักการนํา
ทรัพยากรที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชนในการดําเนินชวีิตประจําวัน ภายใตคุณลักษณะ 3 คุณลักษณะ และ 2 เงื่อนไข  
ดังนี้ 
     คุณลักษณะ 

            1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไป โดยไมเบียดเบียน
ตนเองและผูอื่น เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ 

               2.ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะตองเปนไปอยางมี
เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นๆ อยาง
รอบคอบ 

                      3. การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดาน
ตางๆที่จะเกิดขึ้น โดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล 
  เงื่อนไข  

   1. ความรู หมายถึง ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของอยางรอบดาน  
   2. คุณธรรม หมายถึง การมีคุณธรรมที่จะตองเสริมสรางประกอบดวย ความตระหนักในคุณธรรม  
พันธกิจ  (Mission) 

  จากวิสัยทัศน การพัฒนาเทศบาลเมืองนราธิวาส ระยะ 5 ป  (พ.ศ. 25๖6 – 2570)          
ไดกําหนดเปนพันธกิจที่เทศบาลเมืองนราธิวาสจะตองดําเนินการ มีดังนี ้

  1. จัดใหมีและบํารุงรักษาถนน ทางเทา ทางระบายน้ํา เขื่อน คู คลอง แมน้ํา ทะเล 
  2. สงเสริมและสนับสนุนใหมีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการตางๆ ที่จําเปน 
  3. จัดใหมีและปรับปรุงสัญญาณการจราจรทางบก 
  4. จัดใหมีและปรับปรุงผังเมืองรวม ภูมิทัศน และการควบคุมอาคารของเทศบาล 
  5. จัดใหมีการรักษาความสะอาด การสรางจิตสํานึก และความเปนระเบียบเรียบรอยของ  
                           บานเมือง 
  6. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  7. จัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ 
  8. จัดใหมีการกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏกิูล และน้ําเสีย 
  9. จัดใหมีการเสริมสรางทํานุบํารุงศาสนา บํารุงรักษาศิลปะ โบราณสถาน โบราณวัตถุ                  
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                         จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น 
  10. พัฒนา ปรับปรุง เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ระบบการบริหารงานที่ 
                           ทันสมยัและการใหบริการประชาชน  
  11. จัดใหมีการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
  12. จัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
  13. จัดใหมีและควบคุมสถานประกอบการคา การฆาสัตว และกิจการอ่ืน ๆ 
  14. จัดใหมีการสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส              
  15. จัดใหมีการดูแลและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  16. สงเสริมการกีฬา และนันทนาการ 
  17. จัดใหมีการศึกษา 
  18. สงเสริมและสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของ 
                           ประชาชน และการมีสวนรวมของประชาชน 
                    19.  สงเสรมิและสนับสนุนการคา  การลงทุน การทองเที่ยว การฝกอบรม และการประกอบ 
                           อาชีพ เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน        
  ๒๐. จัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ และท่ีจอดรถ 
  ๒๑. สงเสริมสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน 
                     22. สงเสรมิสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา  
   1. พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบการคมนาคม ระบบ 
                         จราจรผงัเมืองและผังตําบลที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน  
   2. สงเสริมและสนับสนุนการตลาด การคา  การลงทุน และผูประกอบการในทองถิ่น พัฒนา 
                         ระบบเศรษฐกิจชุมชนและการทองเที่ยวใหเขมแข็งและแขงขันไดเพ่ือรองรับการเขาสู 
                         ประชาคมอาเซียน 
  3. ประชาชนไดรับการพัฒนาและสงเสริมใหมีอาชีพและมีรายไดเพ่ิมข้ึน โดยยึดหลักเศรษฐกิจ 
                         พอเพียงตามแนวพระราชดําริ 
  4. มุงพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และสงเสริมการศึกษา ทํานุบํารุงศาสนา  อนุรักษ ฟนฟู        
                         จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ปูชนียบุคคล โบราณสถาน โบราณวัตถุ และภูมิปญญา 

    ทองถิ่น โดยใหประชาชนเขามามีสวนรวม 
  5. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้นเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
                          โดยสงเสริมดานสุขภาพ การสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห ปองกันและบําบัดผูติดยา 
                         เสพติด การกีฬา นันทนาการ และการจัดการศึกษา 
  6. ประชาชนมีสวนรวมในการเฝาระวัง ปองกันฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
                         อยางสมดุลและยั่งยืน 

7. การบริหารจัดการขององคกรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล สงเสริมประชาธิปไตย 
                        การมีสวนรวมของประชาชน และตอบสนองความตองการของประชาชน 
  8. ประชาชนมีจิตสํานึกและมีสวนรวมในการปองกันบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบ 

                         เรียบรอย เสริมสรางความเขมแข็ง และสันติสุขในชุมชนและเมือง 

 ๒.๒  ยุทธศาสตร 
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  ยุทธศาสตรและแผนงาน 
  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  แผนงาน 
   1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
   1.3 แผนงานการศึกษา 
   1.4 แผนงานสาธารณสุข 
   1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห 
   1.6 แผนงานเคหะและชุมชน 
   1.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
   1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
   1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   1.10 แผนงานการเกษตร 
   1.11 แผนงานการพาณิชย 
   1.12 แผนงานงบกลาง 
 
  ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
  แผนงาน 
   2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
   2.3 แผนงานการศึกษา 
   2.4 แผนงานสาธารณสุข 
   2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห 
   2.6 แผนงานเคหะและชุมชน 
   2.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
   2.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
   2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   2.10 แผนงานการเกษตร 
   2.11 แผนงานการพาณิชย 
   2.12 แผนงานงบกลาง 
  ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ 
         เรียบรอย 
  แผนงาน 
   3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
   3.3 แผนงานการศึกษา 
   3.4 แผนงานสาธารณสุข 
   3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห 
   3.6 แผนงานเคหะและชุมชน 
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   3.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
   3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
   3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   3.10 แผนงานการเกษตร 
   3.11 แผนงานการพาณิชย 
   3.12 แผนงานงบกลาง 
  ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและ 
         การทองเที่ยว  
  แผนงาน 
   4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
   4.3 แผนงานการศึกษา 
   4.4 แผนงานสาธารณสุข 
   4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห 
   4.6 แผนงานเคหะและชุมชน 
   4.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
   4.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
   4.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   4.10 แผนงานการเกษตร 
   4.11 แผนงานการพาณิชย 
   4.12 แผนงานงบกลาง 
  ยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
         และสิ่งแวดลอม   
  แผนงาน 
   5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
   5.3 แผนงานการศึกษา 
   5.4 แผนงานสาธารณสุข 
   5.5 แผนงานสังคมสงเคราะห 
   5.6 แผนงานเคหะและชุมชน 
   5.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
   5.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
   5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   5.10 แผนงานการเกษตร 
   5.11 แผนงานการพาณิชย 
   5.12 แผนงานงบกลาง 
  ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
  แผนงาน 
   6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
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   6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
   6.3 แผนงานการศึกษา 
   6.4 แผนงานสาธารณสุข 
   6.5 แผนงานสังคมสงเคราะห 
   6.6 แผนงานเคหะและชุมชน 
   6.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
   6.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
   6.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   6.10 แผนงานการเกษตร 
   6.11 แผนงานการพาณิชย 
   6.12 แผนงานงบกลาง 
 
 
 
 
 
  ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   แผนงาน 
   7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
   7.3 แผนงานการศึกษา 
   7.4 แผนงานสาธารณสุข 
   7.5 แผนงานสังคมสงเคราะห 
   7.6 แผนงานเคหะและชุมชน 
   7.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
   7.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
   7.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   7.10 แผนงานการเกษตร 
   7.11 แผนงานการพาณิชย 
   7.12 แผนงานงบกลาง 

 ๒.๓ เปาประสงค 

ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
เปาประสงค  : พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคม ระบบ 

                               จราจร ผังเมืองและผังตําบลที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 เปาประสงค :  1. สงเสริมและสนับสนุนการตลาด การคา การลงทุน และผูประกอบการใน 
      ทองถิ่น พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนและการทองเที่ยวใหเขมแข็งและแขงขันได 
            2. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น โดยสงเสริมดานสุขภาพ  
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   การสาธารณสุข  การสังคมสงเคราะห ปองกันและบําบัดผูติดยาเสพติด 

     ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 
เปาประสงค  :   ประชาชนมีจิตสํานึกและมีสวนรวมในการปองกันบรรเทาสาธารณภัย รักษา 

             ความสงบเรียบรอย  เสริมสรางความเขมแข็ง และสันติสุขในชุมชนและเมือง 

ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 
เปาประสงค  : 1.  สงเสริมและสนับสนุนการตลาด การคา การลงทุน และผูประกอบการในทองถิ่น  

    พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนและการทองเที่ยวใหเข็มแข็งและแขงขันได 
      2. ประชาชนไดรับการพัฒนาและสงเสริมใหมีอาชีพและมีรายไดเพ่ิมขึ้น โดยยึดหลัก 

                                    เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดําริ 

       ยุทธศาสตรที่ 5  การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    
       เปาประสงค :   ประชาชนมีสวนรวมในการเฝาระวัง ปองกันฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
                     สิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาดานศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
         เปาประสงค :  มุงพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และสงเสริมการศึกษา ทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษฟนฟู 

จารีตประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น โดยใหประชาชนเขามามีสวนรวม 

       ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   
       เปาประสงค :  การบริหารจัดการขององคกรดําเนินการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดี อยางมี 
                               ประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของประชาชน 

 ๒.๔ ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

  ตัวช้ีวัด :     
1. รอยละของจํานวนประชากรในเขตเทศบาลและพ้ืนที่ใกลเคียงไดรับความสะดวกสบายใน 

                         การสัญจร 
    ๒.  รอยละของจํานวนประชากรในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลมีน้ําใชในการอุปโภค 
                        บริโภค 
    3.  จํานวนโครงการในการพัฒนาผังเมือง 
    4.  จํานวนสัญญาณไฟจราจรและไฟกระพริบไดรับการปรับปรุง ซอมแซม 
    5.  จํานวนโคมไฟฟาตามถนน ซอยในเขตเทศบาลไดรับการปรับเปลี่ยนทําใหมีแสงสวาง 
                        เพียงพอ การสัญจรของประชาชนในเวลากลางคืนมีความปลอดภัย 

    ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
        ตัวช้ีวัด :     
  1. จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมการลงทุน การอบรมอาชีพ 
              2. จํานวนกลุมเปาหมายไดรับการจัดสวัสดิการเพ่ิมข้ึน 
                       3. ระดับคุณภาพของครู บุคลากรทางการศึกษาและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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              4. จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
              5. จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพและอนามัยกับประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 
  ตัวช้ีวัด :           

 1. จํานวนกิจกรรมสงเสริมใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการเมืองในระบบประชาธิปไตย 
 2. จํานวนโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
               3. จํานวนกิจกรรมอบรมใหความรูใหแกประชาชนในปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                        4. จํานวนกิจกรรมสงเสริมใหผูนําศาสนามีบทบาทในการแกปญหาความมั่นคง 

 ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 
            ตัวชี้วัด :           
    1. จํานวนโครงการในดานพัฒนาการคา และการลงทุนในทองถิ่น 
               2. จํานวนกิจกรรมในการสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑในทองถิ่น 
               3. จํานวนกิจกรรมอบรมใหความรู หลักเศรษฐกิจพอเพียงแกประชาชน 
               4. จํานวนกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว 
               5. จํานวนโครงการสงเสริมโครงการตามแนวทางพระราชดําริ 

 ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบรหิารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    
  ตัวช้ีวัด  :           

 1. จํานวนกิจกรรมในการอนุรักษและฟนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
               2. จํานวนกิจกรรมสรางจิตสํานึกใหแกประชาชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
               3. จํานวนโครงการในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน 
               4. จํานวนโครงการพัฒนาการบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 
               5. จํานวนกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนประชาชนใชพลังงานทดแทน 

  ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาดานศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
  ตัวช้ีวัด :           

    1. จํานวนกิจกรรมที่สงเสริม อนุรักษ ฟนฟูประเพณีวัฒนธรรม 
               2. จํานวนกิจกรรมสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น 
               3. จํานวนกิจกรรมสงเสริมสนับสนุน ทํานุบํารุงศาสนา 
               4. จํานวนโครงการสงเสริมสนับสนุนอนุรักษโบราณวัตถุและโบราณสถาน 

 ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล                
   ตัวช้ีวัด :         

   1. จํานวนกิจกรรมสงเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
                        2. จํานวนกิจกรรมพัฒนาความรู คุณธรรมจริยธรรม แกบุคลากร 
                        ๓. จํานวนโครงการปรับปรุงจัดหาเครื่องมือเครื่องใช พัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน 
              4. จํานวนกิจกรรมพัฒนาองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 
              5. จํานวนกิจกรรม/โครงการที่สงเสริมการพัฒนาระบบการใหบริการแกประชาชน 
              6. จํานวนกิจกรรมในการสงเสริมทักษะการปฏิบัติงานแกบุคลากรในการบริการประชาชน 
              7. จํานวนกิจกรรมพัฒนาการประชาสัมพันธและเผยแพรการดําเนินงานของเทศบาล 
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 2.5 คาเปาหมาย 
 ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    คาเปาหมาย :   

1. รอยละ ๙๐ ของจํานวนประชากรในเขตเทศบาลและพ้ืนที่ใกลเคียงไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจร    

                       ๒.  รอยละ ๙๐ ของจํานวนประชากรในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลมีน้ําใชในการ 
         อุปโภคบริโภค 

                       ๓.  จํานวนสัญญาณไฟจราจรและไฟกระพริบไดรับการปรับปรุง ซอมแซม 
                   ๔.  จํานวนโคมไฟฟาตามถนน ซอยในเขตเทศบาลไดรับการติดตั้งปรับเปลี่ยนทําใหมี 

          แสงสวางเพียงพอ การสัญจรของประชาชนในเวลากลางคืนมีความปลอดภัย 
        5.  จํานวนกอสราง/ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน  

 

 

 

 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 คาเปาหมาย :   

 ๑.  จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมการลงทุน การอบรมอาชีพ 
                         ๒. จํานวนการใหความชวยเหลือสงเคราะหและใหสวัสดิการแกประชาชนผูเดือดรอน  

        ผูยากไร   ผูดอยโอกาสทางสังคมและผูสูงอายุ 
    3. รอยละ ๘๐ ของ ระดับคุณภาพ ของครู บุคลากรทางการศึกษาและการจัดการศึกษา 
        ของสถานศึกษา 

                         4. จํานวนกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนรณรงคการตอตานยาเสพติด 
                         5. จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

                     6. จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพและอนามัยกับประชาชน 

 ยุทธศาสตรที่ ๓  การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 
 คาเปาหมาย :   

  1. จํานวนกิจกรรมสงเสริมใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการเมืองในระบบประชาธิปไตย  
                        2. จํานวนโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                     3. จํานวนกิจกรรมสงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  
 ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 

  คาเปาหมาย :   
 1. จํานวนโครงการในดานพัฒนาการคา และการลงทุนในทองถิ่น 
                      2. จํานวนกิจกรรมในการสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑในทองถิ่น 
                     3. จํานวนกิจกรรมอบรมใหความรู หลักเศรษฐกิจพอเพียงแกประชาชน 
                         4. จํานวนกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว 

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    
 คาเปาหมาย :   
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   1. จํานวนโครงการในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน  
                     2. จํานวนโครงการพัฒนาการบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย   
                         3. จํานวนกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนประชาชนใชพลังงานทดแทน   

 ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาดานศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
 คาเปาหมาย :   
  1. จํานวนกิจกรรมที่สงเสริม อนุรักษ ฟนฟูประเพณีวัฒนธรรม 
                         2. จํานวนกิจกรรมสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น 
                         4. จํานวนกิจกรรมสงเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม   

ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   
คาเปาหมาย :   
 1. จํานวนกิจกรรมพัฒนาความรู คุณธรรมจริยธรรม แกบุคลากร 

                       2. จํานวนโครงการปรับปรุงจัดหาเครื่องมือเครื่องใช พัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน 
                         3. จํานวนกิจกรรมพัฒนาองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 
                         4. จํานวนกิจกรรม/โครงการที่สงเสริมการพัฒนาระบบการใหบริการแกประชาชน 
                         5. จํานวนกิจกรรมพัฒนาการประชาสัมพันธและเผยแพรการดําเนินงานของเทศบาล 

 2.6 กลยุทธ  
 ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  กลยุทธ  :       

 ๑. บุกเบิก สราง ปรับปรุง  บํารุงรักษาทางคมนาคม  สะพาน   เขื่อน  ระบบระบายน้ํา 
                       ๒. สรางและปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภค บริโภค 
                         ๓. จัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังตําบล 
                         ๔. พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
                              ๕. จัดใหมีไฟฟาและระบบโทรคมนาคมอยางทั่วถึง 

 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
  กลยุทธ  :       
      ๑. สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพแบบยั่งยืนใหกับประชาชนในทองถิ่น 
                         ๒. สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาสทางสังคม 
                         ๓. สงเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัยโดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวน 

        รวมในการจัดการศึกษา 
                               ๔.  สงเสริมศักยภาพศูนยปฏิบัติการการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด 
                         ๕. สงเสริมดานการออกกําลังกาย การกีฬา  และนันทนาการ 
                         ๖. สงเสริมการปองกัน รักษา ควบคุมโรคตลอดจนการพัฒนาดานการสาธารณสุข 
                         ๗. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคม 

                      อาเซียน 

  ยุทธศาสตรที่ ๓  การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 
    กลยุทธ  :      

๑. สงเสริมใหความรู  ความเขาใจแกประชาชนเกี่ยวกับการเมือง การปกครองระบบ      
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ประชาธิปไตย 
๒. พัฒนาศักยภาพของทองถิ่นในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนถึงการรักษา 

ความสงบเรียบรอยในทองถิ่น 
๓. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวนรวมในการรักษาความสงบเรียบรอยใน 

ทองถิ่น 
                         ๔. สงเสรมิใหผูนําศาสนาเขามามีบทบาทและศักยภาพในการแกปญหา ความมั่นคง 

 ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 
  กลยุทธ  :      

๑. สงเสริมการตลาด  การคา  การลงทุนในทองถิ่นและเมืองชายแดนเพ่ือรองรับประชาคม 
อาเซียน 

                ๒. สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑในทองถิ่น 
                         ๓. สงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
                         ๔. พัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
                         ๕. สงเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ 

 ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบรหิารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    
  กลยุทธ  :      

 ๑. อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
                         ๒. สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการรวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
          และสิ่งแวดลอม 
                     ๓. ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและเมือง 
                        ๔. จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย 
                        ๕. สงเสรมิและสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน 

 ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาดานศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
  กลยุทธ  :      

 ๑. สงเสริมการอนุรักษ  ฟนฟู  สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
                     ๒. สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่นและปูชนียบุคคล 
                      3. เสริมสรางทํานุบํารุงศาสนาตลอดจนศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 
                      ๔. สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษโบราณวัตถุและโบราณสถานในทองถิ่น 
                      ๕. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเด็ก  เยาวชนและประชาชน   
 ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   
 กลยุทธ  :      
     ๑. พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากรในองคกร 
                    ๒. พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช  ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
                    3. พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 
                     ๔. ปรับปรุงและสรางระบบการใหบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
                     ๕. สงเสริมและสรางทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน 
                    ๖. พัฒนาสงเสริมระบบการประชาสัมพันธและเผยแพรการดําเนินงานขององคกรเพ่ือรองรับ     

       ประชาคมอาเซียน 
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 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning plan) ของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
              ๑. พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายภายใตหลักการเชื่อมโยงและบูรณาการที่สอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรระดับตางๆ 
                  2. การบริหารและจัดบริการสาธารณะอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใตขอบเขต
ของอํานาจหนาที่ 
                         ๓. สรางความเขาใจและสรางการมีสวนรวมของประชาชน เสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนภายใตวิถีชวีิตแบบประชาธิปไตยและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                      
                         4. พัฒนามุงสูความเปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืนและสมดุลภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
                         5. บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สรางการเรียนรู มุงสูสังคมอยางมีคุณภาพ  

                     ๖. บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถิ่น 
                         ๗. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น ใหมีคุณภาพชีวิต       
ที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 

 
 2.8 ความเชื่อมโยงของยทุธศาสตรในภาพรวม 
 
       
ยุทธศาสตรชาติ     
      ระยะ 20 ป 
(พ.ศ.2561-2580) 
 
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติ 
(พ.ศ.2561-2565)  
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
   ภาคใตชายแดน 
(พ.ศ.2566-2570) 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
  จังหวัดนราธิวาส 
(พ.ศ.2566-2570) 
 

  1.ดานความ     
     มั่งคง  
  

2.ดานการสรางขีด
ความสามารถในการ 
แขงขัน 

3.ดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 

4.ดานการ
สรางโอกาส
และความ
เสมอภาค
�µ��́�¤ 

5.ดานการสราง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม 

6.ดานการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

1.เสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย 

5.การเสริมสรางความ
มั่นคงแหงชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสูความ
มั่งค่ังและยั่งยืน 

3.สรางความเขม 
แข็งทางเศรษฐกิจ
และแขงขันได
อยางยั่งยืน 

7.พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและระบบ 
โลจสิติกส 

6.การเตบิโตทีเ่ปน
มิตรกบัสิง่แวดลอม 
เพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน 

9.พัฒนาภาค เมือง
และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
(จังหวัด/อปท) 
 

6.การบรหิารจัดการ 
ในภาครัฐ การปองกัน
การทจุริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทย 

10.ความรวมมือ
ระหวางประเทศ
เพื่อการพัฒนา
«�́¥£µ¡�»�

9.พัฒนาภาค เมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจ 

2.สรางความเปน
ธรรม ลดความ
เหลื่อมล้ําในสงัคม 

9.พัฒนาภาค 
เมืองและพื้นที่
เศรษฐกจิ 

7.พัฒนาโครง 
สรางพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส 

9.พัฒนาภาค เมือง
และพื้นทีเ่ศรษฐกจิ 

 

1.เสริมสราง
และพัฒนา
ศักยภาพ  
ทุนมนษุย 

9.พัฒนาภาค 
เมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจ 

1.เสริมสราง
และ พัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย 
 

8.การพฒันา
วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 

1.พัฒนาคุณภาพการผลิต
และการแปรรูปสินคา -
เกษตรหลักของกลุม
จังหวัด  

3.พัฒนาเศรษฐกิจและ  
   สงเสริมอุตสาหกรรม 
   การคาชายแดน 

4.ยกระดับคุณภาพชีวิต รายได 
การศึกษา สมรรถนะแรงงานและ
สาธารณสุข เพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืนและ
สันติสุข 

                       

2.พัฒนาและยกระดับการทองเที่ยว 

1.พัฒนาคุณภาพการผลิตและการ
แปรรูปภาคการเกษตรเพื่อสราง
มูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตร 

 
6.บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
อยางเปนระบบ 
เพื่อเปนฐานการ
พัฒนาที่ย่ังยืน  

4.ยกระดับคุณภาพชีวิต รายได  
การศึกษา สมรรถนะแรงงานและ
สาธารณสุข เพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืนและ
สันติสุข 

4.พัฒนาและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและแกไข
ปญหาความยากจน 
เพื่อลดความเหลื่อมล้ํา 
 

4.ยกระดับคุณภาพชีวิต 
รายได การศึกษา 
สมรรถนะแรงงานและ
สาธารณสุข เพื่อวิถีชีวิต
ที่ยั่งยืนและสันติสุข 

 

2.สงเสริมศักยภาพภาค 
อุตสาหกรรม การคา การลงทุน 
และการคาชายแดน  เพื่อรองรับ 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

 

5.เสริมสรางความม่ันคง
ปลอดภัยและความ
เขมแข็งใหกับชุมชน 
บนพื้นฐานสังคมพหุ -
วัฒนธรรมอยางสันติสุข 
 5.เสริมสรางความม่ันคง

ปลอดภัยและความ
เขมแข็งใหกับชุมชน 
บนพื้นฐานสังคมพหุ -
วัฒนธรรมอยางสันติสุข 
 

5.เสริมสรางความ
มั่นคงปลอดภัย
และความเขมแข็ง
ใหกับชุมชนบน
พื้นฐานสังคม 
พหุวฒันธรรม
อยางสันติสุข 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ของ อปท.ในเขต 
จังหวัดนราธิวาส 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตรการ 
พัฒนาของ 
เทศบาล 
เมืองนราธิวาส 

 
 3. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น 

3.1  การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
                    เทศบาลเมืองนราธิวาสมีการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตร โดยนําเครื่องมือทางการ

บริหาร SWOT Analysis มาใชเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการการดําเนินงานดวยจุดแข็งหรือ
จุดเดน และจุดออนหรือขอดอย จากการวิเคราะหสภาวะสิ่งแวดลอมจากปจจัยภายในองคกรเพ่ือนํามา
พัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ บรรลุผลสัมฤทธิ์ สรุปไดดังตอไปนี้ 

จุดแข็ง(Strength) 
S 1   ผูบริหารทองถิ่นมาจากการเลือกตั้งและมีอิสระในการพัฒนาทองถิ่น 
S 2   มีกลยุทธและกลวิธีการบริหารงานที่ชัดเจนเหมาะสม และมีการแบงสวนราชการภายในและ 
        กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบตามโครงสรางอยางชัดเจน 
S ๓   ใหโอกาสแสดงความคิดเห็นอยางอิสระและยืดหยุน 

S ๔   มีแผนพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดและบูรณาการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
S 5  มีระบบบริการที่ทันสมัย รวดเร็วและประหยัด 

S 6  มีการพัฒนาทองถิ่นในดานตางๆ เชน สนามกีฬา อุปกรณการกีฬา บุคลากรดานการกีฬา 

S 7  มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง ทั้งการสงเสริมในดานการศึกษาตอระดับปริญญาตรีและ   
     ปริญญาโทการจัดการฝกอบรมและสงเสริมใหเขารับการฝกอบรมและศึกษาดูงาน 
S 8  การสงเสริมการประกอบอาชีพ การตลาด การรักษาความปลอดภัย ปองกันและบรรเทา -                    
       สาธารณภัย การสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ครบครัน ทันสมัย ไดมาตรฐาน สงเสริมการ 

       ทองเที่ยวโดยพัฒนาแหลงทองเที่ยว จัดงานตามเทศกาลตางๆ การกอสรางถนน คูระบายน้ํา  
       การศึกษา การสาธารณสุข ฯลฯ ตามอํานาจหนาที่ที่รับผิดชอบ 

S ๙  มีการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารโครงการ กิจกรรมตาง ๆที่ไดดําเนินการโดยผาน 
       ทางสื่อไรสาย   เว็บไซด วารสาร   รถประชาสัมพันธ ขององคกรอยางสม่ําเสมอ 
S 10 องคกรมีทรัพยากร เครื่องมือ เครื่องใชและสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานที่ทันสมัย                

3. ดานการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน 

5. ดานการบรหิารจัดการและ
การอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

2. ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

6. ดานศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 
 

5.ดานการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

7.ดานการบริหาร    
จัดการตาม             
หลักธรรมาภิบาล 
 

7. ดานการบริหาร    
จัดการตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

6.ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

3.ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบรอย 
 

2.ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 
6.ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

4. ดานการวางแผนการสงเสรมิการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 

1.ดานโครงสรางพื้นฐาน 4.ดานการวางแผนการสงเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรมและ 
การทองเที่ยว 

5.ดานการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

6.ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

2.ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

3.พัฒนาภาคการทองเที่ยวและ
บริการบนฐานภูมิปญญา วัฒนธรรม 
และทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณภาพ 
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       มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการดําเนินงานตามภารกิจที่รับผิดชอบและมกีฎหมายรองรับการ 
         ดําเนินงานตามภารกิจ อํานาจ หนาที่ที่กําหนดไว 
S 11 มีทาเทียบเรือที่มีศักยภาพในการพัฒนา เชน เปนจุดขนถายสินคาทางน้ํา ทําใหตนทุนสินคาลดลง 
S 12 มีศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ที่หลากหลาย และมีความเปนเอกลักษณของตนเอง 
S 13 ประชาชนรักความสงบ มีอิสระในการนับถือศาสนา การประกอบอาชีพ มีสวนรวมและใหความ   
       รวมมือในการพัฒนาทองถิ่น 

S 14 มีสถาบันการศึกษารองรับการศึกษาทุกระดับตั้งแตศูนยเด็กเล็ก – ปริญญาโท ทั้งของรัฐบาลและ 

       เอกชน เชน โรงเรียนระดับศูนยเด็กเล็กไปจนถึงระดับมัธยมตอนปลาย การศึกษาพิเศษ การศึกษา 

       นอกโรงเรียนและตามอัธยาศัย และมหาวิทยาลัย 

S 15 มีทะเล ชายหาด แมน้ํา ลําคลองและทรัพยากรธรรมชาติที่จะพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวที่เอ้ือ 

       และสงเสริมการประกอบอาชีพในการทําธุรกิจการประมงและอ่ืนๆ 

S 16 มีสภาพแวดลอมและระบบนิเวศนดี เอื้อตอการเปนเมืองนาอยู ไมมีมลพิษทางดานอากาศ น้ํา เสียง 
S 17 มีการพัฒนาตลาดรองรับการผลิตสินคา 
S 18 มีระบบขนสงทางบก ทางน้ํา และทางอากาศที่ไดมาตรฐาน ทันสมัยรองรับการสัญจร การขนสง 
       สินคาท่ีสะดวก สบาย รวดเร็วและปลอดภัย 
S 19 ประชาชนตื่นตัวดานการสงเสริมสุขภาพ 
S 20 มีสถานบริการดานสุขภาพขั้นพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐานรองรับการบริการประชาชน   
จุดออน(Weakness) 
W 1 ปรับเปลี่ยนผูบริหารที่เลือกตั้งเขามาบริหารงานทุก 4 ป และเปลี่ยนนโยบายทําใหการบริหารงาน 

       ไมตอเนื่อง 
W 2 สวนราชการภายในองคกรยังไมสามารถจัดทําและเชื่อมโยงระบบขอมูลเพื่อใชในการตัดสินใจ 
       เกี่ยวกับการพัฒนาทองถิ่น 
W 3 ขาดระบบฐานขอมูลที่ทันสมัย 
W ๔ งบประมาณในการพัฒนามีนอยและขาดการสนับสนุนงบประมาณในโครงการที่มีขนาดใหญ 
W 5 การนําเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีมาตรฐานมาใชในองคกรมีนอย 
W ๖ การจัดการผังเมืองยังไมดีพอ 
W 7 บุคลากรบางสวนของเทศบาลยังขาดความรู ความเขาใจในการจัดระบบการทํางานและ 

                  การบูรณาการ 
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 ทําใหมีปญหาที่ไมสามารถ 
           แกไขได 
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  W 16 ระบบการบริหารจัดการขยะยังไมไดมาตรฐาน ประชาชนยังไมมีจิตสํานึกในเรื่อง การทิ้งขยะ  
           ความสะอาด       

W 17 มาตรการทางดานกฎหมายหยอนยาน 
W 18 ประชาชน และเยาวชนในพื้นท่ีเสพและจําหนายยาเสพติด 

 3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ 

        เทศบาลเมืองนราธิวาสมีการประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ ซึ่งเปน
ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงานของเทศบาล โดยนําเครื่องมือทางการบริหาร SWOT Analysis ที่เปนปจจัย
ภายนอกที่เปนทั้งในเชิงแงลบและแงบวกมาใช เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการการดําเนินงานดวย
โอกาสหรือปจจัยสงเสริมจากภายนอก ที่เอ้ืออํานวยใหการดําเนินงานประสบผลสําเร็จ และอุปสรรคหรือ
ภาวะคุกคามจากภายนอก เปนปจจัยที่ไมสามารถแกไขได นอกจากวิเคราะหและเฝาระวังเพ่ือหาแนวทาง
ปองกันใหไดรับผลกระทบหรือมีความเสียหายนอย  สรุปตามแตละดาน ไดดังตอไปนี้ 

 
 
 

          1. ดานสังคมและวัฒนธรรม  ไดแก  จํานวนประชากร  ระบบการศึกษา  คานิยม  
ขนบธรรมเนียมประเพณี การสาธารณสุข  แนวโนมทางสังคม  การคมนาคม  การสื่อสาร อาชีพและ 
ปญหาสังคม ฯลฯ 
    2.ดานเทคโนโลยี  ไดแก  ความกาวหนาทางเทคโนโลยี การผลิตเครื่องจักรกลตาง ๆ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น ฯลฯ 
      3. ดานเศรษฐกิจ  ไดแก  รายไดของประชาชนในพ้ืนที่  ภาวะทางการเงิน การวางงาน  อัตรา 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย การลงทุนตาง ๆ ฯลฯ 
      4.ดานการเมืองและกฎหมาย ไดแก  รัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติการศึกษา หลักสูตร  
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  แผนชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อําเภอ นโยบายหนวยงานตนสงักัด  กฎหมาย  ระเบียบตาง ๆ การแทรกแซงทางการเมือง ฯลฯ 
           5. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก  การอนุรักษ เฝาระวัง  การสรางจิตสํานึก 
ในการดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การรักษาความสะอาด การปรับปรุงภูมิทัศน ระบบการ
บริหารจัดการขยะ การควบคุมสิ่งที่เปนมลพิษท่ีมีผลตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม 
            ซึ่งปจจัยทั้ง 5 ดานมีผลทั้งในทางแงลบและแงบวกตอสถานการณการพัฒนาของเขต 
เทศบาลเมืองนราธิวาส จึงขอสรุปจากโอกาสและอุปสรรคที่มีผลตอการดําเนินงานของเทศบาล ดังนี้ 

โอกาส (Opportunity)  
O 1 เปนแหลงรวมสถาบันการเงินและสถานประกอบการ 

 O 2 การใหความรวมมือจากสื่อมวลชนในการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของเทศบาล     
 O ๓ การเสด็จแปรพระราชฐานและทรงงานในพ้ืนที่เปนประจําและตอเนื่อง  
 O 4 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

               มีอํานาจหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่น  โดย 
     มีหนวยงานราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคสงเสริมและสนับสนุนการถายโอนภารกิจใหแก    
     เทศบาล  
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     O 5 กระแสการตื่นตัวของประชาชนสนใจในสิทธิของตนเอง การบริหารจัดการของหนวยงานรวมไป 
                   ถึงการสรางสุขภาพมากข้ึน 

   O ๖ รัฐบาลมีนโยบายลดภาษีดานการลงทุนในสามจังหวัดภาคใต    
  O ๗ มีการรวมมือกันจัดทําโครงการ/กิจกรรมรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
             และประชาชนทั่วไป        
  O ๘ มีภาคีเครือขายที่พรอมใหการสนับสนุนการดําเนินงานของเทศบาล  
  O 9 รัฐบาลมีนโยบายแกปญหาความยากจน โดยสงเสริมการประกอบอาชีพ  
     O ๑0 การปฏิรูประบบราชการเปนโอกาสใหมีการปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานใหเหมาะสม 
               รวมไปถึงขวัญกําลังใจในการทํางานของเจาหนาที่  

      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 สภาพแวดลอมไมเอื้อตอการลงทุน  
   T ๗ อยูในพื้นท่ีที่หางไกลจากแหลงผลิตสินคา ทําใหสินคามีราคาสูงเนื่องจากตองเสียคาใชจายสูง        
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   T 8 ตนทุนการผลิตสินคาสูง ทําใหผูประกอบการไมสนใจลงทุนในพื้นที่เทาที่ควร 

   T ๙ มีปญหาดานการกอความไมสงบในพ้ืนที่สงผลตอสภาพความเปนอยู ดานความปลอดภัย  
          เศรษฐกิจและการทองเที่ยว 

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

   T ๑๒ ปญหาความยากจน 

   T ๑๓ ภาวะเงินเฟอ 

   T ๑4 ประชาชนบางสวนไมเขาใจระบบทํางานของภาครัฐ 

   T ๑5 การกระจายรายไดของแตละชุมชนไมเทาเทียมกัน 

   T ๑6 นโยบายการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังไมเพียงพอตอ 
           การพัฒนาในการรองรับภารกิจที่เพ่ิมมากข้ึน 
   T 17 ระเบียบ ขอกฎหมายในการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะการจํากัดคาใชจายดานบุคลากรไวที่  

                      40 % เปนปญหาอุปสรรคตอการพัฒนาบุคลากรและการปฏิบัติงาน 

 
 


