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 บทที ่ ๓ 

แผนยุทธศาสตร์ 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ตามแนวทาง

เศรษฐกจิพอเพยีง  แผนระดับชาต ิ(national plan) และนโยบายของรัฐบาล  
 

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 
 

๓.๑  กรอบแนวคดิในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน 

 (๑)  การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล   

นโยบายของรัฐบาล 

       นโยบายเร่งด่วนที่จะเร่งด าเนินการในปแีรก  ๑๓  เรื่อง คือ 

๑)  นโยบายสร้างความปรองดองสมานฉันทข์องคนในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตย   ด้วยการ

เสริมสร้างความเขา้ใจรว่มกันของประชาชนในชาติให้เกดิความสมัครสามั คคีเป็นหนึ่งเดียวกัน  ยึดมั่นในการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   พร้อมสนับสนุนให้คณะกรรมการอิสระ

ตรวจสอบและค้นหาความจรงิเพื่อแนวทางปรองดองแหง่ชาติ   ท างานอย่างอิสระ  ได้รับความร่วมมือทุกฝุาย

อย่างเต็มที่  โดยเฉพาะการตรวจสอบความรุนแรงทา งการเมือง  การละเมิดสิทธิมนุษยชน  การสูญเสียชีวิต  

บาดเจ็บในช่วงการชุมนุมทางการเมอืงระหว่างเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ 

๒)  เรง่รัดปราบปรามการค้ายาเสพติดปราบปรามผู้มีอิทธิพลอบายมุขและสิ่งยั่วยุเยาวชน 

๓)  ปอูงกันและปราบปรามการทุจรติคอร์รัปช่ันในภาครัฐอย่างจรงิจัง  

๔)  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผูป้ระกอบการ  เนื่องจากภาวะเงินเฟูอและ

ราคาน้ ามัน เช่น  การยกเลิกการจัดเก็บเงินสมทบกองทุนน้ ามันเป็นการชั่วคราว  การดูแลราคาสินค้าอุปโภค  

บรโิภคและราคาพลังงานให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม 

๕)  เรง่ฟ้ืนฟูความสัมพันธ์กั บประเทศเพ่ือนบา้น  บนพืน้ฐานสนธิสัญญาและกฎหมายที่

เก่ียวข้อง โดยเรง่แก้ปัญหากระทบกระท่ังตามแนวพรมแดนผ่านกระบวนการทางการทูต 

๖)  ส่งเสริมการทอ่งเท่ียวทัง้ในและนอกประเทศ   เรง่เพ่ิมรายได้จากการทอ่งเท่ียว  โดย

ประกาศให้ป ี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕  เป็นปี  "มหัศจรรย์ไทยแลนด์" 

๗)  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถงึแหล่งทุน  เช่น   การเพ่ิมเงินกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองอีก

แห่งละ  ๑  ล้านบาท  การจัดตั้งกองทุนสตรี   โดยมีวงเงินเฉลี่ย   ๑๐๐  ล้านบาท  จัดตั้งกองทุนตั้งตัวได้ใน

วงเงิน  ๑,๐๐๐  ล้านบาทต่อสถาบันการศึกษาของรัฐที่เข้าร่วมโครงการ เพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย   

จัดให้มีบัตรเครดิตพลังงานส าหรับผู้ประกอบอาชพีรถรับจา้งให้เหมาะสมกับค่าใชจ้่ายน้ ามันหรือกา๊ซธรรมชาติ

ที่ใชจ้ริงต่อเดือน  ปรับเพ่ิมเบีย้ยังชีพส าหรับผูสู้งอายุเป็นสวัสดิการของรัฐ เพ่ือเป็นค่าใชจ้่ายยังชีพของผูสู้งอาย ุ

โดยผู้สูงอายุที่มีอายุ  ๖๐ - ๖๙  ปี  จะได้รับ  ๖๐๐  บาท  อายุ  ๗๐ - ๗๙  ปี  ได้รับ  ๗๐๐  บาท  อายุ ๘๐ 

- ๘๙  ได้รับ  ๘๐๐  บาท  และอายุ  ๙๐  ปี  ขึน้ไป ได้รับเงินเดือน  ๑,๐๐๐  บาท 

/ขณะเดียวกัน... 
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ขณะเดียวกัน  จัดให้มีการพักหนีค้รัวเรอืนของเกษตรกรรายย่อยและผูม้ีรายไ ด้น้อยที่ต่ า  

กวา่ ๕  แสนบาท อย่างน้อย  ๓  ปี มีการปรับโครงสร้างหนีใ้ห้แก่ผูท้ี่เป็นหนีเ้กิน   ๕  แสนบาท แต่ไม่เกิน  ๑  

ล้านบาท  รวมทั้งจัดท าแผนฟื้นฟูอาชีพและปรับโครงสร้างการผลิตอย่างครบวงจร 

๘)  ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถงึแหล่งทุน โดยดูแลราคาสินค้าเกษตรให้

มีเสถยีรภาพเป็นไปตามกลไกของตลาดโลกและสร้างผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อเกษตรกร น าระบบจ าน า

สินค้าเกษตรมาใชใ้นการสร้างความมั่นคงด้านรายได้  เพ่ือจัดท าระบบบัตรเครดิตส าหรับเกษตรกร พร้อม

ผลักดันราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญให้รายได้สูง   โดยใชว้ิธีบริหารจัดการทางก ารตลาดและกลไกตลาดซื้อขาย

ล่วงหน้า 

๙)  เพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารจัดการ  โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้มีศักยภาพ

อย่างยั่งยืน  โดยสนับสนุนให้ชุมชนวิสาหกิจชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาทอ้งถิ่นผนวกกับองค์ความรู้

สมัยใหม่  เพ่ือยกระดับมาตรฐานราคาสินค้าและบรหิาร  การเข้าถงึแหล่งทุนและการตลาดทัง้ในและ

ต่างประเทศ  โดยส่งเสริมให้มีศูนย์กระจายและแสดงสินค้าถาวรในภูมิภาคและในเมอืงทอ่งเท่ียวหลักท่ี

เชื่อมโยงกับการทอ่งเท่ียว การส่งออก 

๑๐)  พัฒนาระบบประกันสุขภาพ  ปรับปรุงโครงการ  ๓๐  บาทรักษาทุกโรค 

๑๑)  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท บเล็ตให้แก่นักเรยีน   โดยเริ่มด าเนินการในโรงเรียนน ารอ่ง

ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  รวมทั้งจัดท าระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายโดยไม่เสียค่าใชจ้่าย

ในที่สาธารณะและสถานศึกษาท่ีเหมาะสม 

๑๒ )  เรง่รัดและผลักดันการปฏิรูปการเมอืงที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้ างขวางแก้ไข

เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ ให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นอิสระยกรา่งรัฐธรรมนูญฉบับ

ใหม่    เพ่ือวางกลไกการใชอ้ านาจอธิปไตยบนหลักนติิรัฐ  นิติธรรม   องค์กรที่ใชอ้ านาจรัฐทัง้หลายมีความ

รับผดิชอบที่ยึดโยงกับระบบและพร้อมรับการตรวจสอบ โดยให้ ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านการออกเสียง

ประชาชน 

๑๓ )  เรง่น าสันติสุขกลับมาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยระดมทรัพยากรและปรับปรุง  

บูรณาการการบรหิารจัดการทัง้ปวงตามแนวพระราชด ารพิระราชทาน  เข้าใจ  เข้าถงึ  พัฒนา   ให้สอดคล้อง

กับความหลากหลายของศาสนาและอัตลักษณใ์นแต่ละพ้ืนที่ ในการบังคับใช้กฎหมาย   พร้อมอ านวยความ

ยุติธรรมอย่างเทา่เทยีมทั่วถงึ 

 

 

 

 

 

 

/นโยบาย… 
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นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา ประกอบด้วยนโยบาย ๑๑ ด้าน  ดังนี ้

๑)  การปกปอูงและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์

๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 

๓)  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถงึบริการของรัฐ 

๔)  การศึกษาและเรยีนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 

๕)  การยกระดับคุณภาพบรกิารด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

๖)  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกจิของประเทศ 

๗)  การส่งเสริมบทบาทและการใชโ้อกาสในประชาคมอาเซยีน 

๘)  การพัฒนาและส่งเสริมการใชป้ระโยชน์จากวทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา

และนวัตกรรม 

๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษก์ับการ

ใชป้ระโยชน์อย่างยั่งยืน 

๑๐)  การส่งเสริมการบรหิารราชการแผน่ดินที่มีธรรมาภิบาล และการปอูงกันปราบปรามการ

ทุจรติและประพฤตมิิชอบในภาครัฐ 

๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

ค่านยิมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง   

             มทีั้งหมด  ๑๒  ประการ  ดังนี้ 

๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาตใินปัจจุบัน 

๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณใ์นสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 

๓)  กตัญญู  ต่อพอ่แม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย ์

๔)  ใฝุหาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรยีน  ทางตรงและทางอ้อม 

๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 

๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผูอ้ื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

๗)  เข้าใจ  เรยีนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกตอ้ง 

๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้นอ้ยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

๙)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว 

๑๐) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใชห้ลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงตามพระราชด ารัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถา้เหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  

และขยายกจิการ เมื่อมีความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ด ี

๑๑) มีความเข้ มแข็งทัง้รา่งกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝาุยต่ าหรือกิเลส มีความ

ละอาย  เกรงกลังต่อบาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านงึถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกวา่ผลประโยชน์ของตนเอง 

/(๒)  แผนพัฒนา… 
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(๒)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

      แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 

๑.  ความน า 

การจัดท าแผนพัฒนาประเทศของไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑  จนถงึแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๐  

มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์  เงื่อนไข และการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ  ทัง้ภายในและ

ภายนอกประเทศ  แผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๔) เป็นจุดเปลี่ยน  ส าคัญของการวางแผน

พัฒนาประเทศที่ให้ความส าคัญกับการ   มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมและมุง่ให้ “คนเป็นศูนย์กลางการ

พัฒนา” พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาเป็นบูรณาการแบบองค์รวมเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท่ีสมดุล  ต่อมา

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙) ได้อัญเชญิ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ” เป็นปรัชญาน า

ทางในการพัฒนาและบรหิารประเทศ  ควบคู่ไปกับกระบวนทัศน์การพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี  

“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ   ฉบับท่ี ๘ ส าหรับแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. 

๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) ยังคงน้อมน า  “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ” มาเป็นแนวทางปฏิบัติ  และให้ความส าคัญ

กับการพัฒนาท่ียึด  “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๘-๙ และการพัฒนาท่ี

สมดุลทัง้คน  สังคม เศรษฐกจิ และสิ่งแวดล้อมโดยมีการเตรียม  “ระบบภูมิคุ้มกัน” ด้วยการเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของทุนที่มีอยู่ในประเทศและการบรหิารจัดการความเสี่ยงให้พร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

ทัง้ภายนอกและภายในประเทศเพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน  และความอยู่เย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน ในระยะ

ของแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๐ สังคมไทยได้ น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงไปประยุกตใ์ชอ้ย่าง

กวา้งขวางทุกภาคส่วน ส่งผลให้ประเทศไทยเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันสูงขึน้ในหลายด้านและสามารถปรับตัวรับกับ

ภาวะวิกฤตเศรษฐกจิโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะทอ้นได้จากดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขของคนไทยโดยรวมที่

ไม่ได้รับผลกระทบและอยู่ระหว่างร้อยละ  ๖๖ - ๖๘ มีปัจจัยด้านเศรษฐกจิที่เข้มแข็ง  การมีงานท า  ความ

เข้มแข็งของชุมชน  และความอบอุ่นของครอบครัวที่ส่งผลดีต่อความอยู่เย็นเป็นสุข  อย่างไรก็ตาม  ปัจจัยที่ยัง

เป็นอุปสรรค  ได้แก่ ความสมานฉันท์ในสังคมสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศขาดความสมดุล  ความเสี่ยงจาก

ปัญหายาเสพติดที่สูงขึน้ รวมถึงสุขภาวะของคนไทยลดลงจากคุณภาพการศึกษา   ที่เป็นปัญหา สอดคล้องกับ

การติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนา  ฯ ฉบับท่ี ๑๐ ที่ประสบความส าเร็จน่าพอใจ  

เศรษฐกจิของประเทศไทยเข้มแข็งและเริ่มเติบโตอย่างมีคุณภาพ  การขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นรอ้ยละ  ๗.๘ ในปี 

๒๕๕๓ หลังจากชะลอตัวอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ  ๕.๑ ในปี ๒๕๔๙ และหดตัวลงร้อยละ  ๒.๓ ในปี ๒๕๕๒

คุณภาพชวีิตของคนไทย  ดีขึ้น  มีหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกจิและสังคมที่หลากหลายและความ

ยากจนลดลง แต่ต้องให้ความส าคัญต่อเนื่องกับการพัฒนาคุณ ภาพคนและสังคม  การสร้างความปลอดภัยใน

ชวีิตและทรัพย์สิน และความโปรง่ใสในการบรหิารจัดการภาครัฐ  รวมทั้งการสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันที่เป็น

ธรรมและการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในสังคมไทย 

 

/การพัฒนา… 
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การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ประเทศไทยจะตอ้งเผชิญกับกระแสการ

เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทัง้ภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึน้ เป็นทั้งโอกาสและ

ความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะเป็นประชาคมอาเซยีนในปี ๒๕๕๘ จึงจ าเป็นต้องน า

ภูมิคุ้มกันที่ มีอยู่พร้อมทั้งเรง่สร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เขม้แข็งขึ้นมาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คน  

สังคมและระบบเศรษฐกจิของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง

เหมาะสม  สามารถพัฒนาประเทศให้กา้วหน้าต่อไปเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตาม ปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง 

๒. การประเมินสถานการณ์ ความเสี่ยงและการสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศ 

๒.๑ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ 

ประเทศไทยยังต้องเผชญิกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทัง้ในระดับโลกและภายในประเทศ ซึ่งมี

ผลกระทบทัง้ท่ีเป็นโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ ดังนี ้

๒.๑.๑ การเปล่ียนแปลงส าคัญระดับโลก 

๑) กฎ กตกิาใหม่ของโลกหลายด้านส่งผลให้ทุกประเทศต้องปรับตัววิกฤตเศรษฐกิจ

และการเงินของโลกท่ีผา่นมาได้ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนกฎระเบยีบในการบรหิารจัดการเศรษฐกิจโลกท้ัง

ด้านการค้า การลงทุน การเงินสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อการจัดระเบียบใหม่ท่ีส าคัญของโลก  ครอบคลุมถงึ

กฎ ระเบียบด้านการค้าและการลงทุนที่เน้นสร้างความโปรง่ใสและแกป้ัญหาโลกร้อนมากขึน้  การคุ้มครอง

ทรัพย์สินทางปัญญา ความร่วมมือระหว่างประเทศและการก ากับดูแลด้านการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น  พันธกรณี

และข้อตกลงเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาตรการทางการค้าที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหา

โลกร้อน และกฎ ระเบียบด้านสังคมมีบทบาทส าคัญมากขึน้ โดยเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชน ที่ให้ความส าคัญกับ

การส่งเสริมให้เกิดความเคารพและรักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเทา่เที ยมกัน กฎ กตกิาใหม่

เหล่านีจ้ะเป็นเครื่องมือในการต่อรองทางการค้าที่ผลักดันผู้ประกอบการไทยให้จ าเป็นต้องยกระดับการผลิตให้

ได้มาตรฐานที่ก าหนด  เพ่ือสามารถแข่งขันได้  ข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม  สิทธิมนุษยชน  และ

ธรรมาภบิาลจะเป็นแรงกดดันให้ต้องปรับกระบวนการผลิ ตที่ค านึงถงึสิ่งแวดล้อมมากขึน้  ให้ความส าคัญกับ

การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและการสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันให้สูงขึน้ 

๒) การปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกจิโลกแบบหลายศูนย์กลาง  รวมทั้งภูมภิาคเอเชยีทวี

ความส าคัญเพ่ิมขึน้  โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่  อาทิ ฮ่องกง เกาหลี สิงคโปร์ ไต้หวันและกลุ่ม

ประเทศอาเซียน  ที่มีแนวโน้มเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมโลก  ขณะท่ีนโยบายการเปิดประเทศ

ของจนี รัสเซีย พลวัตการขยายตัวของบราซลิและอินเดีย  และการเพ่ิมขึน้ของชนชั้นกลางในภูมิภาคเอเชยีจะ

เพ่ิมก าลังซือ้ในตลาดโลก นอกจากนี้ การรวมกลุ่มเศรษฐกิจท่ีส าคัญต่อประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนา  ฯ ฉบับ

ที่ ๑๑ ได้แก่ การรวมกลุ่มในภูมิภาคเอเชยี  ภายใต้กรอบการค้าเสรีของอาเซียนกับจีน  ญี่ปุุน และอินเดีย  และ

การเป็นประชาคมอาเซยีนในปี  ๒๕๕๘ รวมทั้งกรอบความร่วมมืออื่นๆ  อาทิ กรอบความร่วมมือเอเชยี  -     

แปซิฟิค จะมผีลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของไทยซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายด้าน  

๓) การเข้าสู่... 
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๓) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลกอย่างต่อเนื่อง  ในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๑ 

ประชากรสูงอายุในโลกจะเพ่ิมขึน้อีก ๘๑.๙ ล้านคน และการเป็นสังคมผู้สูงอายุของประเทศส าคัญๆ  ในโลก มี

ผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายก าลังคนข้ามประเทศ เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ขณะท่ีโครงสร้างการ

ผลิตเปลี่ยนจากการใชแ้รงงานเขม้ข้นเป็นการใชอ้งค์ความรู้และเทคโนโลยีมากขึ้น ท าให้การพัฒนาคนมุ่งสร้าง

ให้มีความรู้  ทักษะ และความช านาญ  ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใชท้ดแทนก าลังแรงงานที่ขาด

แคลน ขณะเดียวกัน  ประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะมรีายจ่ายด้านสุขภาพเพ่ิมขึน้  ท าให้งบประมาณส าหรับ

การลงทุนพัฒนาด้านอื่นๆ ลดลง 

๔) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวนในชว่ง  ๓๐ ปีท่ี

ผ่านมา อุณหภูมิโลกสูงขึ้นโดยเฉลี่ย  ๐.๒ องศาเซลเซยีสต่อทศวรรษ  ส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวน  

กอ่ให้เกดิภัยพิบัติทางธรรมชาติบอ่ยครั้งและทวีความรุนแรง อาท ิแผน่ดินไหวดินถล่ม  ภูเขาไฟระเบิด  อุทกภัย 

วาตภัย  ภัยแล้ง  ไฟปุา  ระบบนิเวศในหลายพื้นที่ของโลกอ่อนแอสูญเสียพันธุพื์ชและสัตว์  พ้ืนผิวโลก

เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ  โดยเฉพาะการสูญเสียพื้นที่ชายฝั่งเนื่องจากระดับน้ าทะเลที่สูงขึน้  น าไปสู่การย้าย

ถิ่นของประชากรที่อยู่อาศัยบริเวณชายฝั่งทะเล รวมทั้งสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพ้ืนฐาน  เขตท่องเที่ยว  

เขตอุตสาหกรรมที่มกีารลงทุนสูงบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง โรคระบาดเพิ่มขึ้นกอ่ให้เกดิปัญหาสุขภาพของประชากร  

รวมทั้งการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพชืจากสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลง  สร้างความเสียหายแกผ่ลผลิต

ทางการเกษตรและธัญญาหารของโลก  รวมทั้งกระทบต่อภาคสังคม  อาทิ ความยากจน  การอพยพย้ายถิ่น  

และการแย่งชงิทรัพยากร 

๕) ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานของโลกมีแนวโน้มจะเป็นปัญหาส าคัญ  ความ

ต้องการพืชพลังงาน  สินค้าเกษตรและอาหารมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้จากการเพ่ิมประชากรโลกแต่การผลิตพชื

อาหารลดลงด้วยข้อจ ากัดด้านพื้นที่เทคโนโลยีท่ีมีอยู่  และการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศท าให้เกดิความ

ขัดแย้งระหว่างการผลิตพชือาหารและพืชพลังงานในอนาคต ส่งผลให้ผลผลิตอาหารสู่ตลาดลดลง  ไม่เพียงพอ

กับความต้องการของประชากรโลก  หรือมีราคาสูงเกนิกว่าก าลังซื้อโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศยากจน  อาจ

น าไปสู่การเกิดวิกฤตอาหารโลก 

๖) ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม

รวมทั้งตอบสนองต่อการด ารงชีวิตของประชาชนมากยิ่งขึน้  ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนาโน

เทคโนโลยี  เทคโนโลยีชีวภาพ  และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการท างานของสมองและจติที่เป็นทัง้โอกาสหรอืภัย

คุกคามในการพัฒนา อาท ิการจารกรรมข้อมูลธุรกิจหรอืข้อมูลส่วนบุคคลประเทศที่พัฒนาเทคโนโลยีได้ชา้จะ

กลายเป็นผู้ซือ้และมผีลิตภาพต่ า ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ และการเข้าถงึเทคโนโลยีท่ีไม่เท่าเทียมกัน

ของกลุ่มคนในสังคมจะท าให้เกดิความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาจงึเป็นความทา้ทายในการเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้ า 

 

 

/๗) การก่อ… 
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๗) การก่อการร้ายสากลเป็นภัยคุกคามประชาคมโลก  การก่อการร้ายและ

อาชญากรรมข้ามชาตมิีแนวโน้มขยายตัวทั่วโลกและรุนแรง  มีรูปแบบและโครงข่ายที่ซับซอ้นมากขึน้ส่งผล

กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ต้องเตรียมความพร้อมในการควบคุมปัจจัยที่เกือ้หนุนการก่อการร้ายและ

สร้างความร่วมมือในเวทรีะหว่างประเทศเพ่ือปกปอูงผลประโยชน์ของชาติจากภัยกอ่การร้าย 

๒.๑.๒ การเปล่ียนแปลงภายในประเทศ 

๑) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านเศรษฐกิจ  อัตราการขยายตัวและเสถยีรภาพทาง

เศรษฐกจิของประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ดี  ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคการผลิตที่มีบทบาทสูง  ภาคเกษตรเป็น

แหล่งสร้างรายได้หลักของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศและเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพ่ิมของ

ภาคอุตสาหกรรม  ภาคบริการมีบทบาทส าคัญในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่เศรษฐกจิขณะท่ีการเชื่อมโยง

เศรษฐกจิในประเทศกับต่างประเทศท าให้เกิดกจิกรรมทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศโดยเฉพาะด้านการค้าและ

การลงทุน ส าหรับการลงทุนโดยตรงจากตา่งประเทศยังคงมีบทบาทส าคัญต่อการขยายตัวของระบบเศรษฐกจิ

ไทย แต่ภาวะเศรษฐกจิโลกท่ีตกต่ าและขีดความสามารถในการแข่งขันลดลง  ท าให้บทบาทของการลงทุนใน

การขับเคลื่อนเศรษฐกจิมีแนวโน้มลดลง  อย่างไรก็ตามระบบเศรษฐกจิของไทยมีความอ่อนแอด้ านปัจจัย

สนับสนุนในส่วนของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณภาพการบรกิารของโครงสร้างพ้ืนฐาน  กฎหมาย กฎ และ

ระเบียบทางเศรษฐกจิที่ไม่เอือ้ต่อการจัดระบบการแข่งขันที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับสถานการณก์าร

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิ 

๒) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านสังคม  ประเทศไทยกา้วสู่ สังคมผู้สูงอายุจากการมี

โครงสร้างประชากรที่วัยสูงอายุเพ่ิมขึน้  วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง  คนไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกชว่ง

วัย แต่มีปัญหาคุณภาพการศึกษาและระดับสติปัญญาของเด็ก  พฤตกิรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและผลิตภาพ

แรงงานต่ า ประชาชนได้รับการคุ้มครองทางสังคมเพิ่มขึ้นและมีการจัดสวัสดิการทางสังคมในหลายรูปแบบ แต่

กลุ่มผูด้้อยโอกาสยังไม่สามารถเข้าถงึบริการทางสังคมได้อย่างท่ัวถงึ ความเหลื่อมล้ าทางรายได้ของประชากร

และโอกาสการเข้าถงึทรัพยากรเป็นปัญหาการพัฒนาประเทศ  สังคมไทยเผชิญวิกฤตความเสื่อมถอยด้าน

คุณธรรมและจริยธรรม  และมีการเป ลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่หลากหลายรวมถงึเผชญิปัญหาการแพร่

ระบาดของยาเสพติดและการเพ่ิมขึน้ของการพนันโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนแต่คนไทยตื่นตัวทาง

การเมอืงและให้ความส าคัญกับความรับผดิชอบต่อสังคมและธรรมาภบิาลมากขึน้ 

๓) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมทุน

ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลซ้ า  เติมให้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมรุนแรง กระทบต่อผลผลิตภาคเกษตรและความยากจน การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ขณะท่ีมีความขัดแย้งทางนโยบายในการบูรณาการการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาเศรษฐกจิ อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังมีความมั่นคงด้านอาหาร แม้จะต้องเผชิญกับ

ความทา้ทายจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและความต้องการพืชพลังงาน 

 

/๔) การเปลี่ยน… 
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๔) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านการบรหิารจัดการการพัฒน าประเทศประชาชนมี

ความตื่นตัวทางการเมืองสูงขึน้  แต่ความขัดแย้งทางการเมือง  ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงอยู่

และส่งผลต่อเศรษฐกิจการด ารงชีวิตของประชาชน  และความเชื่อมั่นของนานาประเทศรวมทัง้ความสงบสุข

ของสังคมไทย  ขณะท่ีประสิทธิภาพภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงในภาพ รวมที่ดีขึน้แต่ขดีความสามารถในการ

ปอูงกันการทุจรติต้องปรับปรุง  การกระจายอ านาจประสบความส าเร็จในเรื่องการเพ่ิมรายได้ให้องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น แต่มีความล่าชา้ในการถา่ยโอนภารกิจและมคีวามไม่ชัดเจนในการแบง่บทบาทหน้าท่ีกับ

ราชการส่วนกลาง   ขณะเดียวกัน  การคอร์รัปช่ั นยังคงเป็นปัญหาส าคัญของไทยและเป็นอุปสรรคต่อการ

พัฒนาประเทศ 

๒.๒ การประเมินความเส่ียง  ประเทศไทยจะเผชิญกับความเสี่ยงที่ต้องเตรยีมการสร้าง

ภูมิคุ้มกันให้ประเทศพร้อมเผชิญการเปล่ียนแปลงอย่างมีประสทิธภิาพ ๖ ประการ ดังนี้ 

๒.๒.๑ การบรหิารภาครัฐอ่อนแอ  ไม่สามารถขับเคลื่ อนการบรหิารจัดการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ อ านาจรัฐถูกใชเ้พ่ือผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม ความสัมพันธร์ะหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน

และระหว่างประชาชนกับประชาชนในบางพืน้ที่มีช่องว่างมากขึ้น  ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นแต่

การมีส่วนร่วมตัดสินใจในระดับนโยบายมีน้อ ย เจา้หน้าที่รัฐย่อหย่อนในการปฏิบัติตามหน้าที่  การบังคับใช้

กฎหมายไม่จรงิจัง  ขณะท่ีดัชนีภาพลักษณก์ารคอร์รัปช่ันชีใ้ห้เห็นว่ายังคงมีการทุจรติประพฤตมิิชอบและไม่

โปรง่ใส น าไปสู่ความเหลื่อมล้ าและไม่เป็นธรรมในมิติเศรษฐกจิ  สังคม การเมอืงส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือ

ของต่างชาตทิี่มีต่อประเทศไทย 

๒.๒.๒ โครงสร้างทางเศรษฐกิจไม่สามารถรองรับการเจรญิเติบโตอย่างยั่งยืนเศรษฐกิจไทย

ยังคงพ่ึงพาเศรษฐกจิภายนอกประเทศ  ทัง้การส่งออกสินค้า  การลงทุน  และการน าเขา้พลังงานจาก

ต่างประเทศอย่างมาก  จึงมีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของเศรษฐกจิโลกและปัจ จัยแวดล้อมโลกท่ี

เปลี่ยนแปลงไป การขยายตัวทางเศรษฐกจิขึน้อยู่กับปัจจัยการผลิตดั้งเดิมโดยเฉพาะทุนและแรงงานราคาถูกท่ี

มีผลิตภาพการผลิตต่ า  เป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก  ขณะท่ีเศรษฐกจิใน

ประเทศยังมีความเหลื่อมล้ า  ประชาชนระดับฐานรากซ่ึงส่วนใ หญ่อยู่ในภาคเกษตรมีรายได้น้อยเมื่อเทียบกับ

นอกภาคเกษตรประสบความยากจนและมปีัญหาหนี้สินเป็นปัจจัยบั่นทอนความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทย 

๒.๒.๓ โครงสร้างประชากรที่มีวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น  ขณะท่ีประชากรวัยเด็กและวัยแรงงาน

ลดลง ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ใน ปี ๒๕๖๘ ขณะท่ีสัดส่วนประชากรวัยเด็กและวัย

แรงงานลดลงอย่างต่อเนื่องในชว่งแผนพัฒนา  ฯ ฉบับท่ี ๑๑ อาจกระทบต่อความต้องการแรงงานในระบบ

เศรษฐกจิในอนาคต  การแข่งขันเพื่อแย่งชงิแรงงานจะมีมากขึ้น  โดยเฉพาะแรงงานคุณภาพ  ภาครัฐและ

ครัวเรอืนจะมภีาระค่าใชจ้่ายเพ่ิมขึน้ในการดู แลและพัฒนาคุณภาพชวีิตของผูสู้งอายุในด้านต่างๆ  ส่งผลต่อ

ภาระงบประมาณของภาครัฐ และค่าใชจ้่ายของครัวเรือนในการดูแลสุขภาพอนามัย และการจัดสวัสดิการทาง

สังคม 

/๒.๒.๔ ค่านิยม… 
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๒.๒.๔ ค่านยิมที่ดีงามเสื่อมถอยและประเพณดีั้งเดิมถูกบดิเบอืน  เนื่องด้วยกา ร

เปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้สังคมไทยมีความเป็นวัตถุนยิม ให้ความส าคัญกับศีลธรรมและ

วัฒนธรรมที่ดีงามลดลง  ทัง้การด ารงชีวิตประจ าวัน  การใชช้วีิตและความสัม พันธก์ับผู้อื่นมุ่งหารายได้เพื่ อ

สนองความต้องการบรโิภค การชว่ยเหลือเกื้อกูลกันลดลง ความมีน้ าใจไมตรีน้อยลงแกง่แย่ง เอารัดเอาเปรียบ

กันขาดความสามัคคีไม่เคารพสิทธิผูอ้ื่นและขาดการยึดถอืประโยชน์ส่วนรวม                                                                                           

๒.๒.๕ ฐานทรัพยากรธรรมชาตแิละสภาพแวดล้อม ของประเทศมีแนวโน้มเสื่อมโทรม

รุนแรง จากการเปลี่ยนแปลงทัง้ในด้านกายภาพ  การใชป้ระโยชน์  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้

สถานการณแ์ละแนวโน้มความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรง  โดยเฉพาะ

น้ าทว่ม ภัยแล้ง การใชท้รัพยากรอย่างสิน้เปลือง ไม่คุ้มค่า และปรมิาณของเสียที่เพ่ิมขึน้  น าไปสู่ความเสี่ยงต่อ

การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ รวมไปถึงการกัดเซาะชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง  ขณะท่ีภัยพิบัติจะเกิดขึ้น

บอ่ยครั้ง กระทบต่อฐานการผลิตภาคเกษตร  ความมั่นคงด้านอาหาร  พลังงาน สุขภาวะและคุณภาพชวีิตของ

ประชาชน 

๒.๒.๖ ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงด้านความม่ันคง ทัง้ท่ีมาจากปัญหาการก่อความไม่

สงบในประเทศ  ปัญหาการก่อการร้าย  วิกฤตเศรษฐกิจและการแข่งขันด้านต่างๆ  ในเวทีระหว่างประเทศ  

รวมทั้ง ภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษย์และธรรมชาติมีความรุนแรงและผลกระทบสูงในระยะตอ่ไปเป็นประเด็นทา้

ทายต่อการบรหิารจัดการความเสี่ยงท้ังการบ ริหารวิกฤต  การเตรียมความพร้อมเพื่อตอบสนองอย่างฉับไว  

และการบรหิารจัดการในภาวะฉุกเฉนิ  รวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพของประเทศให้มีความเข้มแข็งทาง

เศรษฐกจิและสามารถแข่งขันได้ในเวทโีลกอย่างต่อเนื่อง 

๒.๓ การสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศ  เพื่อให้ประเทศไทยสามารถรองรับผลก ระทบจากการ

เปล่ียนแปลงได้อย่างมปีระสทิธภิาพ  จ าเป็นต้องสร้างและใช้ประโยชน์จากภูมคิุ้มกันประเทศ             

๕ ประการ ดังนี้ 

๒.๓.๑ ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรง

เป็นประมุข  สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักท่ียึดโยงคนในชาติให้เกาะเ กี่ยวกันอย่างแน่นแฟูนเป็น

แบบอย่างในการด าเนินชวีิตของคนในสังคม  โดยเฉพาะรัชกาลปัจจุบันที่ทรงเป็นแบบอย่างของการด ารงชีวิต

บนทางสายกลางและความพอเพียง ทรงยึดมั่นในประโยชน์สุขของพสกนิกรในทุกด้าน 

๒.๓.๒ การพัฒนาประเทศให้อยู่บนฐานความรู้และเทคโนโลยทีี่ทันสมัย  การวิจัยพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศ  ในการปรับเปลี่ยนการผลิต

จากการใชท้รัพยากรธรรมชาติ  เงินทุน และแรงงานที่มีผลิตภาพต่ า  ไปสู่การใชค้วามรู้และความช านาญด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

/๒.๓.๓ สังคม… 
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๒.๓.๓ สังคมไทยมคี่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม ยึดโยงคนไทยให้เป็นปึกแผน่ลดอิทธิพล

ของความทันสมัยและความขัดแย้งในสังคมไทย ประชาชนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาประยุกตใ์ช้

กับชวีิตประจ าวัน  ครอบครัวบ่มเพาะความเป็นไทยที่มีจิตส านึกและอัตลักษณใ์ห้บุตรหลานได้ตระหนักถึง

รากเหง้าของตนเอง 

๒.๓.๔ ภาคการเกษตรเป็นฐานรายได้หลักและความมั่นคงด้านอาหาร ของประเทศ

กอ่ให้เกดิประโยชน์หลายด้าน  ทัง้แหล่งสร้างงาน  แหล่งผลิตอาหาร  และเช่ือมโยงวิถีชีวิตของสังคมไทยมีส่วน

ส าคัญในการลดความยากจน สร้างงาน และลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 

๒.๓.๕ ชุมชนท้องถิ่นเป็นกลไกที่มีความสามารถในการบรหิารจัดการ  มีส่วนร่วมในการ

พัฒนาคุณภาพชวีิตและเชื่อมโยงกันเป็นสังคมสวัสดิการ  เป็นพลังหลักในการพัฒนาฐานรากของประเทศให้

มั่นคง ชุมชนพ่ึงตนเองสามารถบรรเทาปัญหาเศรษฐกจิ  สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับ

ทอ้งถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศ 

๓.๑ แนวคิดหลัก 

ภายใต้สถานการณก์ารเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทัง้ภายนอกและภายในประเทศที่จะส่งผลกระทบ

ต่อทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต จ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีเหมาะสม  ขณะท่ีการ

ทบทวนผลการพัฒนาประเทศในระยะท่ีผา่นมาสะท้อนปัญหาเชิง โครงสร้างของระบบเศรษฐกจิ  สังคม  

สิ่งแวดล้อม และการบรหิารจัดการประเทศที่ไม่เอือ้ต่อการพัฒนาท่ียั่งยืนในระยะยาว  ทัง้มีความเสี่ยงในหลาย

มิติที่อาจท าให้ปัญหาต่างๆ รุนแรงมากขึน้ การพัฒนาประเทศในอนาคต  จึงจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมและสร้าง

ภูมิคุ้มกันของประเทศให้เข้มแข็ง ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  ให้สามารถปรับตัวรองรับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมั่นคง 

กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๑ จึงมีแนวคิดที่ต่อเนื่องจาก

แผนพัฒนาฯ   ฉบับท่ี ๘ - ๑๐ โดยยังคงยึดหลักการปฏิบัติตาม  “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเ พียง” และ

ขับเคลื่อนให้บังเกดิผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึน้ในทุกภาคส่วน  ทุกระดับ ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณา

การเป็นองค์รวมที่มี  “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ” มีการเชื่อมโยงทุกมติิของการพัฒนาอย่างบูรณาการ  ทัง้

มิติตัวคน สังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อม และการเมือง  เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อมเผชญิการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นทัง้ในระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ขณะเดียวกันให้ความส าคัญกับการมีส่วน

ร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ     

 

 

 

 

 

/๓.๒ ทศิทาง… 
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๓.๒ ทิศทางการพัฒนาประเทศ 

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๑ ได้ตระหนักถงึสถานการณแ์ละความ

เสี่ยงซ่ึงเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและภายในประเทศ  โดยเฉพาะภาวะผันผวนด้านเศรษฐกิจ  

พลังงาน และภูมิอากาศ ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อประเทศไทยทัง้เชงิบวกและลบ  

ดังนั้น  ทศิทา งการบรหิารจัดการประเทศภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงเป็นการใชจุ้ดแข็งและศักยภาพที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศเพ่ือสร้าง

ความเข้มแข็งและรักษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิของประเทศ  โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกจิ

ภายในประเทศที่เน้นการเสริมสร้างความเขม้แข็งของฐานการผลิตภาคเกษตรและการประกอบการของ

วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม  ขณะเดียวกัน  จ าเป็นต้องปรับตัวในการเช่ือมโยงกับระบบเศรษฐกจิโลก

และภูมิภาค ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณภีายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆเพ่ือสามารถใชโ้อกาสที่เกิด ขึน้และเพ่ิม

ภูมิคุ้มกันของทุนที่มีอยู่ในสังคมไทยได้อย่างเหมาะสม  พร้อมกา้วสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนในปี  ๒๕๕๘ 

ขณะเดียวกัน  จ าเป็นต้องสร้างความพร้อมส าหรับเชื่อมโยงด้านกายภาพทัง้โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ        

โลจิสติกส์ ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพคน  การเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาวทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี 

นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมไทย 

การก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๑ จึงเป็นการสร้าง

ภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆ เพ่ือให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน โดยน าทุนของประเทศที่มีศักยภาพมา

ใชป้ระโยชน์อย่างบูรณาการและเก้ือกูลกัน  พร้อมทั้งเสริมสร้างให้แข็งแกร่งเพ่ือเป็นรากฐานการพัฒนา

ประเทศที่ส าคัญได้แก่  การเสริมสร้างทุนสังคม  (ทุนมนุษย์  ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม ) ให้ความส าคัญกับ

การพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ  มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจกครอบครัว  และชุมชน  

สามารถจัดการความเสี่ยง  และปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง  มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์

จากการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมอย่างเป็นธรรม  ส าหรับการเสริมสร้างทุนเศรษฐกจิ  (ทุนกายภาพ ทุนทาง

การเงิน) มุ่งพัฒนาเศรษฐกจิภายในประเทศให้เข้มแข็ง  โดยใชภู้มิปัญญาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และ

ความคิดสร้างสรรค์ ให้ความส าคัญกับการปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของตลาดภายในประเทศและตา่งประเทศ การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีการเชื่อมโยงกับประเทศใ น

ภูมิภาคต่างๆ บนพืน้ฐานการพ่ึงพาซ่ึงกันและกันในส่วนการเสริมสร้างทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ให้ความส าคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่

เป็นฐานการผลิตภาคเกษตร  มุ่งสู่การเป็นเศรษฐกจิและสังคมคาร์บอนต่ าและ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  การ

เตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพบิัติทางธรรมชาติ  รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกัน

ด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม  ควบคู่ไปกับการเพ่ิมบทบาทไทยในเวทปีระชาคมโลก   ขณะเดียวกัน 

จ าเป็นต้องมีการบรหิารจัดการประเทศเพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบ 

 

 

/ราชการ… 
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ราชการและข้าราชการโดยยึดหลักธรรมาภบิาลเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิ่น พัฒนาระบบและกลไกการปอูงกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิิชอบอย่างมีส่วนร่วม  

ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเทา่เทยีมและสร้างความเป็นธรรมใน

การเข้าถงึทรัพยากร ควบคู่ไปกับปลูกจติส านกึ ค่านิยมประชาธิปไตยและธรรมาภบิาลแก่ประชาชนทุกกลุ่ม 

๔. วิสัยทัศน ์พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ 

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชี้น าทศิทางการพัฒนาประเทศระยะกลางเพื่อมุ่งสู่

วิสัยทัศน์ระยะยาว  ที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องรว่มกันก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ปี  พ.ศ. ๒๕๗๐ ซึ่ง

ก าหนดไว้ว่า “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียงยึดมั่นในวัฒนธร รม

ประชาธิปไตย  และหลักธรรมาภบิาล  การบรกิารสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ท่ัวถงึ  มีคุณภาพสังคมมีความ

ปลอดภัยและมั่นคง  อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี  เกือ้กูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกันระบบการผลิตเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน  อยู่บนฐานทางเศรษฐกจิที่พ่ึง ตนเองและแขง่ขันได้ในเวที

โลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี” 

๔.๑ วิสัยทัศน์และพันธกิจ การพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปขีองแผนพัฒนา ฯ ฉบับที ่๑๑ 

ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเปาูหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท่ี

มีล าดับความส าคัญสูง ดังนี้          

๔.๑.๑ วิสัยทัศน์ 

“สังคมอยู่รว่มกันอย่างมีความสุขด้วยความเสมอภาค  เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อ

การเปลี่ยนแปลง” 

๔.๑.๒ พันธกิจ 

๑) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ  ทุกคนมีความมั่นคงในชวีิต  ได้รับ

การคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างท่ัวถงึ และเท่าเทียม  มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการ

ยุติธรรมอย่างเสมอภาค  ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา  ภายใต้

ระบบบรหิารจัดการภาครัฐที่โปรง่ใส เป็นธรรม 

๒) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม  เรยีนรู้ตลอดชวีิต  มีทักษะและการด ารงชีวิต

อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถ่ินมีความเขม้แข็งสามารถปรับตัวรู้เทา่ทันกับ

การเปลี่ยนแปลง 

๓) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมคีุณภาพบนฐานความรู้ความคิด

สร้างสรรค์ และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน  ปรับโครงสร้างการผลิตแ ละการบรโิภค

ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกจิและ

สังคม 

 

/๔) สร้างความ… 
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๔) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการมีส่วน

ร่วมของชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพบิัติ

ทางธรรมชาติ 

๔.๒ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

๔.๒.๑ วัตถุประสงค์ 

๑) เพ่ือเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 

๒) เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทัง้ทางกาย  ใจ  สติปัญญา  

อารมณ ์คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 

๓) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกจิให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ  คุณภาพ และยั่งยืน  มีความ

เชื่อมโยงกับเครอืข่ายการผลิตสินค้าและบรกิารบนฐานปัญญา  นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาค

อาเซียน มีความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน  การผลิตและการบรโิภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  น าไปสู่การ

เป็นสังคมคาร์บอนต่ า 

๔) เพ่ือบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษา

สมดุลของระบบนิเวศและเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 

๔.๒.๒ เป้าหมายหลัก 

๑) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไ ทยเพิ่มขึ้น  ความเหลื่อมล้ าใน

สังคมลดลง สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณก์ารคอร์รัปช่ันไม่ต่ ากวา่ ๕.๐ คะแนน 

๒) คนไทยมีการเรยีนรู้อย่างต่อเนื่อง  มีสุขภาวะดีขึ้น  มีคุณธรรม  จริยธรรมและ

สถาบันทางสังคมมีความเขม้แข็งมากขึน้ 

๓) เศรษฐกจิเติบโตในอัต ราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศให้ความส าคัญกับ

การเพ่ิมผลิตภาพรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๓.๐ ต่อปี เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกจิของ

ประเทศ เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  ให้มีไม่

ต่ ากว่าร้อยละ ๔๐.๐ 

๔) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อย

กา๊ซเรอืนกระจก รวมทั้งเพ่ิมพืน้ที่ปุาไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

๔.๒.๓ ตัวชี้วัด 

๑) ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่

มีรายได้สูงสุดร้อยละ  ๑๐.๐ กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ  ๑๐.๐ สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจน  สัดส่วน

แรงงานนอกระบบที่สามารถเข้าถงึการคุ้มครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณก์ารคอร์รัปช่ัน 

 

 

/๒) จ านวน… 
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๒) จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย  ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม  

จริยธรรม สัดส่วนประชากรที่ เข้าถงึโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  จ านวนบุคลากรด้านการ

วิจัยและพัฒนา อัตราการปวุยด้วยโรคไม่ติดต่อ และดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว 

๓) อัตราการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิ  อัตราเงินเฟูอ  ผลิตภาพการผลิตรวมอันดับ

ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกจิของประเทศ  สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

๔) คุณภาพน้ าและอากาศ  ร้อยละของพื้นที่ปาุไม้ต่อพืน้ที่ประเทศและสัดส่วนการ

ปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกต่อหัวเปรยีบเทยีบกับล าดับขั้นการพัฒนาท่ีแสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อ

หัว 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่รว่มกันอย่างสงบสุข  เศรษฐกจิเจรญิเติบโตอย่างมีคุณภาพและ

ยั่งยืน ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทัง้ภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วคาดการณ์ได้ยากและ

ซับซอ้นมากยิ่งขึน้ การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ได้ก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี

เหมาะสม โดยเรง่สร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือปอูงกันปัจจัยเสี่ยง  และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ  ให้เข้มแข็ง

ควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการ

พัฒนาเศรษฐกจิและสังคมอย่างเป็นธรรม  รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกจิด้วยฐานความรู้  และความคิด

สร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการบรโิภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและ

ยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ มีดังนี ้

๕.๑ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ใหค้วามส าคัญกับ 

๕.๑.๑ การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิและสังคม ให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการ

เสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง  มุ่งปรับโครงสร้าง

เศรษฐกจิให้มีฐานการพัฒนาท่ีท่ัวถงึและยั่งยืน  พัฒนาเศรษฐกจิฐานรากที่มีความหลาก หลายและแข็งแกร่ง

มากขึน้ ส่งเสริมการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรม  ปรับโครงสร้างภาษทีัง้ระบบให้สนับสนุนการ

กระจายรายได้และเป็นเครื่องมือสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและการถอืครองทรัพย์สิน  

พัฒนาการใชป้ระโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถงึข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาอาชพี  ส่งเสริมบทบาท

ของภาคธุรกิจเอกชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิและสังคมแกค่นในสังคมไทย  รวมทั้งยกระดับ

คุณภาพระบบการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมทุกคนอย่างท่ัวถงึสอดคล้องกับความต้องการและความ

จ าเป็น 

 

 

 

/๕.๑.๒ การจัด… 
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๕.๑.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน  เน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน

ระดับปัจเจก และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ  มุ่งพัฒนาระบบบรกิาร

สาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถงึอย่างเทา่เทยีมและท่ัวถงึ  การจัดหาท่ีอยู่อาศัยของผูม้ีรายได้

น้อย การเข้าถงึระบบสาธารณูปโภค  พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  พัฒนา

ระบบการเงินฐานรากและระบบการออมที่หลากหลาย เสริมสร้างเจตคติด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงและ

ชาย และพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธิ และสามารถ

เขา้ถึงบรกิารอย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๑.๓ การเสรมิสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลอืกการใช้ชีวิตในสังคมและ

มีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกจิ  สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี  ให้ทุกคนสามารถแสดงออกทาง

ความคิดอย่างสร้างสรรค์  เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของชุ มชนในการจัดการปัญหาของชุมชนด้วย

ตนเอง สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่  ส่งเสริมให้ภาคเอกชน  ภาคประชา

สังคม และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นเป็นพลังรว่มในการพัฒนาสังคมพัฒนามาตรฐานระบบการคุ้มครอง

ผู้บริโภค เพ่ิมชอ่งทางการเข้าถงึข้อมูลและองค์ความรูเ้ก่ียวกับสิทธิของผูบ้รโิภค  ส่งเสริมบทบาทสตรีในระดับ

การบรหิารและการตัดสินใจทัง้ในระดับชาตแิละระดับท้องถ่ินเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

๕.๑.๔ การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วม และตระหนักถึง

ผลประโยชน์ของสังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผน่ดินที่มีประสิทธิภาพ  โปรง่ใส มีระบบตรวจสอบ

และการรับผดิชอบที่รัดกุม โดยสร้างค่านิยมใหม่ที่ยอมรับรว่มกันบนฐานของความไว้เนือ้เชื่อใจและเกื้อกูลกัน

ในสังคม  ส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองท่ีมีธรรมาภบิาลน าไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องและเหมาะสม  

เสริมสร้างระบบบรหิารราชการให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ  มีระบบถว่งดุลอ านาจการตรวจสอบท่ีเข้มงวดและ

รอบด้าน พัฒนาขา้ราชการให้มีคุณภาพสูง  มีคุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพและมีความรับผิดรับชอบ  ปฏิรูป

การเมอืงไทยทั้งระบบให้เป็นประชาธิปไตยของมวลชน  สร้างความเท่าเทียมในกระบวนการยุติ ธรรมและเพ่ิม

ชอ่งทางในการรับขอ้ร้องเรยีนและให้ความชว่ยเหลือเยียวยาแกผู่้เสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจาก

กระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสนับสนุนการใชส้ื่อเพื่อสังคมทั้งในระดับประเทศและท้องถ่ิน  และสังคมออนไลน์

ให้เป็นพลังหนุนเสริมการพัฒนา 

๕.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรยีนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน ให้ความส าคัญกับ 

๕.๒.๑ การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม  เป็นการส่งเสริมคู่

สมรสที่มีความพร้อมให้มีบุตรเพิ่มขึ้นและรักษาระดับอัตราเจรญิพันธ์ุไม่ให้ต่ ากว่าระดับที่เป็นอยู่ปัจจุบัน  

สนับสนุนการกระจายตัวและส่ งเสริมการตั้งถ่ินฐานของประชากรให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพ  โอกาส 

และทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่ 

 

 

/๕.๒.๒ การ… 
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๕.๒.๒ การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมคิุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง  มุ่งพัฒนาคุณภาพ

คนไทยทุกชว่งวัย  สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรยีนรู้ที่เสริมสร้าง วัฒนธรรมการเกือ้กูล  พัฒนา

ทักษะให้คนมีการเรยีนรู้ต่อเนื่องตลอดชวีิต  ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิด

สร้างสรรค์  ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น  และจิตใจที่มีคุณธรรมซื่อสัตย์  มีระเบียบวินัย  

พัฒนาคนด้วยการเรยีนรู้ในศาสตร์วิทยาก ารให้สามารถประกอบอาชพีได้อย่างหลากหลาย  สอดคล้องกับ

แนวโน้มการจ้างงานและเตรยีมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนสร้างจิตส านึกให้คนไทยมีความ

รับผดิชอบต่อสังคม  เคารพกฎหมาย  หลักสิทธิมนุษยชน  สร้างค่านิยมการผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบต่อ

สิ่งแวดล้อม เรยีนรู้การรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศและภัยพบิัติ 

๕.๒.๓ การส่งเสรมิการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม  โดยสร้างเสริมสุข

ภาวะคนไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงท้ังร่างกายและจติใจ  พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของ

ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วม ในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอือ้ต่อสุขภาพควบคู่กับการ

พัฒนาระบบบรกิารสาธารณสุขให้มีคุณภาพ  พร้อมทั้งการส่งเสริมการแพทย์ทางเลือกการพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลสุขภาพของประเทศ  การพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เหมาะสมทัง้การผลิตและการกระจาย

บุคลากร ตลอดจนการใชม้าตรการการเงินการคลังเพ่ือสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

๕.๒.๔ การส่งเสรมิการเรยีนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรยีนรู้เป็นหน้าที่ของ

คนไทยทุกคน  มีนิสัยใฝุรู้ รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก  และส่งเสริมการเรยีนรู้ร่วมกันของคนต่างวัยควบคู่กับการ

ส่งเสริมให้องค์กร  กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรยีนรู้อย่างสร้างสรรค์  สื่อสาร

ด้วยภาษาท่ีเข้าใจงา่ย  รวมถึงส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  และสร้าง

สังคมแห่งการเรยีนรู้ที่มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรยีนรู้ตลอดชวีิต         

๕.๒.๕ การเสรมิสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม  เป็นการเสริมสร้างความ

เข้มแข็งและพัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทางสังคมให้เอื้อต่อการพัฒนาคน  สร้างค่านิยมให้คนไทยภูมิใจใน

วัฒนธรรมไทย  และยอมรับความแตกตา่งของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ลดปัญหาความขัดแย้งทาง

ความคิด และสร้างความเป็นเอกภาพในสังคม  สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมร่วมกับประชาคม

โลก โดยเฉพาะประชาคมอาเซยีนให้เกดิการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ส่งเสริม

ความเข้าใจระหว่างประชาชนในการเรยีนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขอ้มูลข่าวสาร 

 

 

 

 

 

 

/๕.๓ ยุทธศาสตร…์ 
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๕.๓ ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตรความมั่นคงของอาหารและพลังงานให้ความส าคัญ

กับ 

๕.๓.๑ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตทิี่เป็นฐานการผลติภาคเกษตรให้เข้มแข็งและ

ยั่งยนื มุ่งรักษา ปอูงกัน และคุ้มครองพ้ืนที่ท่ีมีศักยภาพทางการเ กษตร สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีที่ดิน

เป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดิน  ใชม้าตรการทางภาษเีพ่ือบังคับหรอืจูงใจให้บุคคลผู้ถือครองท่ีดินท า

ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวมากขึ้น  สนับสนุนการกระจายการถือครองท่ีดินอย่างเทา่เทยีมและเป็นธรรมเร่งรัด

การจัดให้มีองค์กรและ ระบบบรหิารจัดการที่ดินให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐาน

การผลิตภาคการเกษตร ฟ้ืนฟูและส่งเสริมค่านิยม  วัฒนธรรมที่ดี  และวิถีชีวิตทางการเกษตรที่ให้ความส าคัญ

กับการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 

๕.๓.๒ การเพิ่มประสทิธภิาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร  ภาครัฐให้ความส าคัญ

กับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนสนับสนุนการผลิตทาง

การเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพืน้ที่ ควบคุมและก ากับดูแลให้มีการน าเขา้และใชส้ารเคมีทางการเกษตรที่ได้

มาตรฐานปรับปรุงบริการขั้นพื้นฐานเพื่อการผลิตให้ท่ัวถงึส่ง เสริมการผลิตที่คงไว้ซึ่งความหลากหลายของ

พันธุพื์ชและสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศ พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เหมาะสมทางการเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีการผลิตที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องและท่ัวถงึ                     

๕.๓.๓ การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลติทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลติ  สนับสนุนการ

ผลิตและบริการของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร อาหาร และพลังงาน  ส่งเสริมสถาบันการศึกษา

ในพื้นที่ให้ร่วมท าการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน สนับสนุนเกษตรกรและผูป้ระกอบการน าองค์ความรู้ นวัตกรรม

และเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใชใ้นการสร้างมูลค่าเพ่ิม

สินค้า ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร  ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร  มาตรฐานระบบการ

ผลิตสินค้าเกษตรให้ เทียบเท่าระดับสากล  ส่งเสริมระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดซื้อขายสินค้า

เกษตรล่วงหน้า ส่งเสริมภาคเอกชนและองค์กรชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบรหิารจัดการระบบสินค้าเกษตร

และอาหารร่วมกับสถาบันเกษตรกรเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบรหิารจัดการโลจิสติกส์ของภาคเกษตร 

๕.๓.๔ การสร้างความม่ันคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร  มุ่งพัฒนาระบบการ

สร้างหลักประกันรายได้ของเกษตรกรให้มีความมั่นคงและครอบคลุมเกษตรกรทัง้หมด พัฒนาระบบประกันภัย

พืชผลการเกษตร  ส่งเสริมระบบการท าการเกษตรแบบมีพันธสัญญาที่เป็นธรรมแก่ทุกฝุายยกระดับคุณภาพ

ชวีิตและความเป็นอยู่ ของเกษตรกร  สร้างแรงจูงใจให้เยาวชน  เกษตรกรรุ่นใหม่และแรงงานที่มีคุณภาพเข้าสู่

อาชพีเกษตรกรรม  พัฒนาสถาบันเกษตรกรและวิสาหกจิชุมชนให้เป็นกลไกสนับสนุนการพ่ึงพาตนเองของ

เกษตรกร เสริมสร้างความเขม้แข็งให้กับเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการน าเขา้สินค้าเกษตรและ

อาหารที่มีต้นทุนต่ าที่เป็นผลมาจากขอ้ตกลงการเปิดการค้าเสรี 

/๕.๓.๕ การ… 
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๕.๓.๕ การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพ ในระดับครัวเรอืน

และชุมชน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้และปลูกปุาโดยชุมชนและเพ่ือชุมชนเพิ่มขึ้นส่งเสริมให้เกษตรกร

ท าการเกษตรด้ว ยระบบเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสนับสนุนให้มีการจัดการและ

เผยแพรอ่งค์ความรู้และการพัฒนาด้านอาหารศึกษาทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องและท่ัวถงึ  รวมทั้งส่งเสริม

พฤตกิรรมการบรโิภคที่เหมาะสมของบุคคลและชุมชน สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิตและการบรโิภคที่

เกือ้กูลกันในระดับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน ส่งเสริมการน าวัตถุดิบทางการเกษตรที่ผลิตได้ในชุมชนและที่

เหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนในชุมชนรวมทัง้ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานใน

พืน้ที่ให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งด้านอาหารให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างเป็นระบบ 

๕.๓.๖ การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและ

ความเข้มแข็งภาคเกษตร  ด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืช

พลังงาน จัดให้มีระบบการบรหิารจัดการสินค้าเกษตรที่ใชเ้ป็นทั้งอาหาร และพลังงานเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตและการใชพ้ลังงานชีวภาพที่เก่ียวเนื่องกับภาคการผลิตและบริการ  จัดให้มีกลไกก ากับดูแลโครงสร้าง

ราคาของพลังงานชีวภาพ และปลูกจติส านกึในการใชพ้ลังงานชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

๕.๓.๗ การปรับระบบบรหิารจัดการภาครัฐ  เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและ

พลังงาน โดยสนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข่ายปราชญช์าวบ้าน  ภาคเอกชน และชุมชนให้เข้ามามีส่วน

ร่วมในการก าหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร  ปรับกระบวนการท างานของหน่วยงานภาครัฐ

ที่เก่ียวข้องให้มีการร่วมมือและบูรณาการการท างานอย่างจรงิจัง ทัง้ในส่วนกลางและระดับพื้นที่  พัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอาหารและพลังงานตั้งแต่การผลิต การตลาดไปจนถงึการบรโิภค  พัฒนากฎหมายที่

เก่ียวข้องกับการพัฒนาด้านการเกษตร  ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทัง้ในระดับพหุภาคีและทวิภาคี  

โดยเฉพาะประชาคมอาเซยีนที่ก่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน 

๕.๔ ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยนืให้

ความส าคัญกับ 

๕.๔.๑ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มคีุณภาพและยั่งยืน  โดยสร้างความ

เข้มแข็งให้กับผูป้ระกอบการ  โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกจิข นาดกลางและขนาดย่อมและผลักดันให้มี

บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกจิภายในประเทศให้เข้มแข็งและแขง่ขันได้ ด้วยการปรับโครงสร้างการค้าและการ

ลงทุนให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกจิของเอเชยี  แอฟรกิาและเศรษฐกิจภายในประเทศ  ปรับ

โครงสร้างภาคบรกิารให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมกับสา ขาบริการที่มีศักยภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบน

ฐานความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  พัฒนาเศรษฐกจิสร้างสรรค์ซ่ึงครอบคลุมถงึการพัฒนาธุรกิจ

สร้างสรรค์ การพัฒนาเมืองสร้างสรรค์และการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  พัฒนาภาคเกษตรบนฐานการ

เพ่ิมผลิตภาพในการผลิตและยกระดับการสร้า งมูลค่าเพ่ิมด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม และพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและยั่งยืน ด้วยการ 

/ใชค้วามรู…้ 
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ใชค้วามรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์  สู่อุตสาหกรรมฐานความรู้เชงิสร้างสร รค์และ

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๕.๔.๒ การพัฒนาวทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  ให้เป็นพลังขับเคลื่อน

การปรับโครงสร้างเศรษฐกจิให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  เน้นการน าความคิดสร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ทอ้งถิ่น ทรัพย์สินทางปัญญา  วิจัยและพัฒนาไปต่อยอด  ถา่ยทอด และประยุกตใ์ชป้ระโยชน์ท้ังเชิงพาณิชย์  

สังคม และชุมชน โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอือ้อ านวยต่อการพัฒนาและประยุกตใ์ชว้ิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี 

วิจัย และนวัตกรรมที่ส่งเสริมการใชค้วามคิดสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคการผลิต  ตลอดจน

พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย และนวัตกรรมให้ท่ัวถงึและเพียงพอทั้งในเชิง

ปรมิาณและคุณภาพในลักษณะของความรว่มมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 

๕.๔.๓ การพัฒนาขดีความสามารถในการแข่งขันที่มีประสทิธภิาพ  เท่าเทียมและเป็น

ธรรม มุ่งพัฒนาตลาดเงนิ  และตลาดทุน  รวมทั้งก าลังแรงงานให้เอื้อต่อการ ปรับโครงสร้างเศรษฐกจิพัฒนา

ระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้เชื่อมโยง

การขนส่งทัง้ภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานสู่สากลสร้างความมั่นคง

ด้านพลังงานด้วยการส่งเสริมการใชพ้ลังงานสะอาด  พัฒนาพลังงานทางเลือก  และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้

พลังงานในทุกระดับ ปฏิรูปกฎหมาย และกฎ ระเบียบต่าง ๆ ทางเศรษฐกจิให้เอือ้ต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

แข่งขันและสอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก 

๕.๔.๔ การบรหิารจัดการเศรษฐกจิส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ  ให้ความส าคัญกับการ

บรหิารจัดการด้านการเงิน  โดยด าเนินนโยบายการเงินที่มีความเหมาะสมกับสถานการณแ์วดล้อมและทันต่อ

เหตุการณ์  เพ่ิมบทบาทตลาดทุนในระบบเศรษฐกจิให้สอดคล้องกับทศิทางการพัฒนาภาคการเงินโลก  

ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเงิน  พัฒนากลไกการเฝาูระวังความผันผวนทางเศรษฐกจิแ ละพัฒนาระบบ

เตือนภัยแบบองค์รวม  เพ่ิมประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการเงินทุนระหว่างประเทศ  และการบรหิารจัดการ

ด้านการคลังที่ปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ของประเทศเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดสรรและการบรหิาร

งบประมาณ ปอูงกันความเสี่ยงทางการคลังพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงา นของรัฐวิสาหกจิ  ส่งเสริมให้

ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการให้บรกิารขั้นพื้นฐานของภาครัฐ

เพ่ิมขึน้ และเสริมสร้างความเขม้แข็งทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

 

 

 

 

 

 

/๕.๕ ยุทธศาสตร…์ 

 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 

องค ์กา รบริหารส่วนต้าบล น ้าบ่อหลวง   

อ้าเ ภอสัน ป่าตอง  จังห วัดเชียงใหม ่

-41- 

 

๕.๕ ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกั บประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกจิ

และสังคม ให้ความส าคัญกับ 

๕.๕.๑ การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสตกิส์ ภายใต้กรอบความ

ร่วมมือในอนุภูมิภาคต่างๆ  มุ่งพัฒนาบริการขนส่งและโลจิสติกส์ท่ีมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล  

ปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่งค นและสินค้าที่เก่ียวข้อง  พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์  

เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกจิตามแนวพืน้ที่ชายแดน /เขตเศรษฐกจิชายแดนตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิต

กับพืน้ที่ตอนในของประเทศ 

๕.๕.๒ การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค

มุ่งพัฒนาพืน้ที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบา้นและภูมิภาคเอเชยีตะวันออกเฉียง

ใต้ ให้เป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม  การเกษตร และการทอ่งเท่ียว  พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและ

เมืองชายแดน  รวมทั้งบูรณาการแผนพัฒนาพืน้ที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบา้นให้บร รลุประโยชน์ร่วมกันทัง้

ด้านความมั่นคงและเสถียรภาพของพ้ืนที่ 

๕.๕.๓ การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  เป็นการพัฒนาความร่วมมือ

ระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกจิ  เสริมสร้าง

ความเข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาทัง้ข องรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐาน  เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  ยกระดับ

ทักษะฝีมอืแรงงาน  ก าหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานของคุณภาพสินค้าและบรกิารที่เป็นการปอูงกันสินค้าและ

บรกิารน าเขา้ท่ีไม่ได้คุณภาพทัง้ในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบา้น 

๕.๕.๔ การเข้าร่วมเป็นภาคคีวามร่วมมือระหว่างประ เทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทท่ี

สร้างสรรค์ เป็นทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทโีลก  มุ่งรักษาบทบาทของไทยในการมี

ส่วนร่วมก าหนดยุทธศาสตร์ของกรอบความร่วมมือที่ด าเนินอยู่  รวมทั้งรักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธก์ับ

มหาอ านาจทางเศรษฐกจิเดิมและมหาอ านาจใหม่ 

๕.๕.๕ การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกจิในภูมภิาคด้านการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ การเคลื่อนย้ายแรงงาน  และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ  โดยเรง่ด าเนินการด้านความ

ร่วมมือในการก าหนดมาตรฐานฝีมอืระหว่างประเทศเพ่ืออ านวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายแรงงานใน

ภูมิภาค ส่งเสริมผูป้ระกอ บการไทยในการขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศ  โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบา้น  

คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ    

๕.๕.๖ การมสี่วนร่วมอย่างส าคัญในการสร้างสังคมนานาชาตทิี่มีคุณภาพชีวิต   ปอูงกัน

ภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม  ยาเสพติด  ภัยพิบัติ  และการแพร่ระบาดของโรคภัยมุ่งพัฒนา

ศักยภาพและความพร้อมในการปอูงกันและแก้ปัญหาข้ามชาติด้านการกอ่การร้าย  ยาเสพติดและการหลบหนี

เข้าเมืองท้ังระบบ  พัฒนาศักยภาพและความร่วมมือภายในภูมิภาคเพ่ือเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

และเหตุฉุกเฉิน และร่วมมือในการปอูงกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่และโรคระบาดซ้ า 

/๕.๕.๗ การ… 
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๕.๕.๗ การเสรมิสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกจิอย่างมีจรยิธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือ

กับองค์กรระหว่า งประเทศที่ไม่แสวงหาก า  ไร เป็นการด า เนินการภายใต้กรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม

ในระดับอนุภูมิภาค เสริมสร้างการผลิตและบริโภคสินค้าและบรกิารที่น าสู่การลดการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจก  

ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาก าไรให้มีบทบาทเพ่ิมขึน้ในการให้ไทยเป็น

ฐานการด าเนินความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศในภูมิภาค 

๕.๕.๘ การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรทีี่มีผลบังคับใช้แล้ว เป็นการ

สร้างองค์ความรู้ให้กับภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบทัง้เชงิบวกและลบให้สามารถพัฒนาศักยภาพ

และโอกาสของตนเองในการใช้ ประโยชน์จากการเปิดการค้าเสรี  โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมที่ได้รับการสนับสนุน เยียวยาและดูแลจากรัฐในกรณทีี่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน 

๕.๕.๙ การส่งเสรมิให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน  และการประกอบธุรกิจในเอเชยี  

รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค  โดยจัดให้มีสิทธิประโยชน์และการอ านวยความสะดวกท่ี

จ าเป็น เพ่ือให้มีการจัดตั้งส านักงานปฏบิัติการภูมิภาค  และสนับสนุนบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศที่ไม่

แสวงก าไร 

๕.๕.๑๐ การปรับปรุงและเสรมิสร้างความเข้มแข็งของภาคี การพัฒนาภายในประเทศ

ตั้งแต่ระดับชุมชนทอ้งถิ่น  มุ่งเสริมสร้ างศักยภาพชุมชนทอ้งถิ่นให้รับรู้และเตรียมพรอ้มรับกระแสการ

เปลี่ยนแปลงทัง้ภายในและภายนอกประเทศ  สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพื้นที่ในการก าหนดยุทธศาสตร์

การพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน  ให้สามารถพัฒนาเชื่อมโยงกับประเทศ

เพ่ือนบา้น ส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการและเครือข่ายของสถาบันการศึกษาของไทยที่สร้างความใกล้ชิด  และ

ปฏิสัมพันธก์ับประเทศในอนุภูมิภาค 

๕.๖ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน ให้ความส าคัญกับ 

๕.๖.๑ การอนุรักษ์  ฟื้นฟู และสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาตแิล ะ

สิ่งแวดล้อม มุ่งรักษาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาและเขตอนุรักษ์  พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดการองค์ความรู้ให้

เป็นเครื่องมือในการวางแผนและบรหิารจัดการ  ปรับปรุงระบบการบรหิารจัดการที่ดินและการจัดการ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรง่รัดการบรหิารจัดการน้ าแบบบูรณาการ ปรับปรงุและฟ้ืนฟูแหล่งน้ าเพ่ือเพ่ิม

ปรมิาณน้ าต้นทุน  ส่งเสริมให้เกิดการใชน้้ าอย่างมีประสิทธิภาพ  จัดท าแผนแม่บทโครงสร้างพืน้ฐานด้าน

ทรัพยากรน้ าเพ่ือการอุปโภคบรโิภคอย่างเป็นระบบ รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร

ชวีภาพ 
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๕.๖.๒ การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อม ไปสู่

การเป็นเศรษฐกจิและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดยปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศ

และพฤตกิรรมการบรโิภคเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่เศรษฐกจิคาร์บอนต่ า  และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เพ่ิม

ประสิทธิภาพการใชพ้ลังงานในภาคคมนาคมและขนส่ง เพ่ือลดปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกพัฒนาเมืองท่ีเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อมเน้นการวางผังเมืองท่ีผสมผสานวัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศเข้าด้วยกัน 

๕.๖.๓ การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ เพ่ือให้สังคมมีภูมิ คุ้มกัน มุ่งพัฒนาองค์ความรูแ้ละเครื่องมือในการบรหิารจัดการเพ่ือรองรับกับ

ความทา้ทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงพัฒนาศักยภาพชุมชนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 

๕.๖.๔ การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ด้วยการจัดท าแผนที่และ

จัดล าดับพ้ืนที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับประเทศ  ภูมิภาคและจังหวัด  ยกระดับการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ  

พัฒนาระบบฐานข้อมูล  การสื่อสารโทรคมนาคม  ส่งเสริมการพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการ

จัดการภัยพิบัติ  พัฒนาระบบงานอาสาสมัครของประเทศอย่างจรงิจัง  และให้มีมาตรฐานต ามหลักสากล  

สนับสนุนภาคเอกชน  สถานประกอบการ  โรงเรยีน  และทอ้งถิ่นให้มีการเตรียมความพร้อม  และจัดท า

แผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ   

๕.๖.๕ การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเง่ือนไขด้านส่ิงแวดล้อม และวิกฤตจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งติดตามและเฝาูระวังมาตรการการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อ

การค้าและการลงทุน  เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกดิขึน้จากมาตรการทางการค้าและข้อตกลง

ระหว่างประเทศเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศศกึษาผลกระทบและก าหนดแผนกล

ยุทธ์รายสินค้า  รวมทั้งมาตรการเยียวยาในสินค้ าและธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องส่งเสริมให้ผู้ส่งออกท าคารบ์อน       

ฟุตพริ้นต์ และสร้างแรงจูงใจให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆ เพ่ือการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๕.๖.๖ การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เก่ียวข้องกับกรอบความตกลง

และพันธกรณดี้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  เป็นการศึกษารายละเอียดและสร้างความเข้าใจในพันธกรณี

ติดตามสถานการณก์ารเจรจาและทา่ทีของประเทศต่างๆ  พัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างทักษะการ

เจรจา พัฒนาความร่วมมือในกลุ่มอาเซยีนและประเทศคู่ค้าส าคัญ สนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกรณแีละ

ข้อตกลงระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕.๖.๗ การควบคุมและลดมลพิษ มุ่งลดปรมิาณมลพิษทางอากาศ เพ่ิมประสิทธิภาพการ

จัดการขยะและน้ าเสียชุมชน พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย  ขยะอิเล็กทรอนิกส์  และขยะตดิเชื้อลด

ความเสี่ยงอันตราย  การรั่วไหล  การเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี  และพัฒนาระบบเตือนภัย  แจ้งเหตุฉุกเฉินและ

ระบบการจัดการเมื่อเกดิอุบัติภัยด้านมลพิษ 

 

/๕.๖.๘ การ… 
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๕.๖.๘ การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ให้มี

ประสิทธิภาพ โปรง่ใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ  มุ่งส่งเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเข้าถงึ

และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ  ปรับปรุงกฎหมายเพื่อแกป้ัญหาความเหลื่อมล้ าในการเข้าถงึและใช้

ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐให้เอือ้ต่อการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู ผลักดัน

ให้มีการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการใชท้รัพยากรธรรมชาติอย่ างมีประสิทธิภาพและลด

การก่อมลพิษ  สร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพ  พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบติดตาม

ประเมินผล รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างระบบบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่

มีประสิทธิภาพ 
 

๖. การบรหิารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ สู่การปฏบิัติ 

การบรหิารจัดการแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๑ สู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพให้ความส าคัญกับการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยยึดแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๑ เป็นกรอบทศิทางหลักและแปลงสู่การปฏิบัติใน

ระดับต่างๆ  ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม  และกระจายการพัฒนาลงสู่พืน้ที่โดยยึ ดหลักการพัฒนาพ้ืนที่  

ภารกิจ และการมีส่วนร่วม ให้จังหวัดเป็นพื้นที่ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา และเป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนา

จากระดับชุมชนสู่ประเทศและประเทศสู่ชุมชน  เพ่ิมการใชอ้งค์ความรู้  เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด

สร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วนทั้งระดับพื้นที่ ทอ้งถิ่น และชุมชน ใช้

กลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐภาคประชาชน  ภาคธุรกิจเอกชน  และสื่อมวลชนอย่างบูรณาการให้

การขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพด้วยกระบวนการสร้างเครือข่ายหรือคลัสเตอร์ที่ตอบสนองต่อการแก้ปัญหา

และการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ โดยมีแนวทางส าคัญ ดังนี้ 

๖.๑ การสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส าคัญและพร้อมเข้าร่วมในการ

ผลักดันแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๑ ไปสู่การปฏิบัติ  โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธใ์ห้ทุกภาคส่วน

ตระหนักและยอมรับแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๑ สร้างความเขา้ใจให้ภาคการเมอืงในเปูาประสงค์และแนวทาง

ของแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๑ และผลักดันให้ภาคการเมอืงน าประเด็นการพัฒนาส าคัญไปผสมผสานในการ

จัดท านโยบาย รวมทั้งจัดท าคู่มอืการแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับ ที่ ๑๑ เผยแพรใ่ห้ภาคีการพัฒนารับรู้และน าไป

ปฏิบัติ                                               

๖.๒ การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๑ นโยบายรัฐบาลแผนการบรหิาร

ราชการแผน่ดิน และแผนระดับอื่นๆ โดยก าหนดประเด็นการพัฒนาส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา ฯ 

ฉบับท่ี ๑๑ ที่เสนอต่อสาธารณะอย่างชัดเจน  บูรณาการประเด็นการพัฒนาภายใ ต้ยุทธศาสตร์ที่มีความ

เชื่อมโยงกัน  และจัดท าเป็นแผนการลงทุนหรือแผนพัฒนาเฉพาะด้านที่ตอบสนองการพัฒนาในหลายมิติ  

เชื่อมโยงแนวคิดพื้นฐาน  ยุทธศาสตร์ ประเด็นพัฒนาส าคัญและแผนพัฒนาเฉพาะด้านภายใต้แผนพัฒนา  ฯ 

ฉบับท่ี ๑๑ เข้ากับนโยบายรัฐบาล แผนการบรหิารราชการแผน่ดิน และแผนระดับต่างๆ จัดท ายุทธศาสตร์การ 

 

/จัดสรร… 
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จัดสรรงบประมาณแบบมีส่วนร่วมโดยบูรณาการสาระส าคัญของแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๑ และการจัดสรร

งบประมาณท่ีสอดคล้องกันรวมถึงก าหนดแนวทางจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแผนพัฒนาจังหวัด /กลุ่ม

จังหวัดและแผนทอ้งถิ่นภายใต้แนวทางการพัฒนาภา คที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนา  ฯ ฉบับท่ี ๑๑ ตลอดจน

ผลักดันให้ภาคเอกชนน าประเด็นการพัฒนาส าคัญในแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๑ พิจารณาประกอบการจัดท า

แผนการลงทุนทางธุรกิจ 

๖.๓ การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนของภาคกีารพัฒนาต่างๆ น าการวิจัย

เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่ อนการพัฒนา  ปรับปรุงกฎหมายต่างๆ  ให้เอือ้ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนา          

น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเ้ป็นเครื่องมือในการสื่อสาร  จัดท าฐานข้อมูลที่ภาคส่วนต่างๆ  เข้าถงึและใช้

ประโยชน์ได้งา่ย รวมทั้งสร้างช่องทางให้ประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมกจิกรรมการพัฒนา 

๖.๔ การเพิ่มประสทิธภิาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนฯ  ที่ชัดเจน สามารถขับเคลื่อน

แผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๑ ในระดับประเทศและระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สนับสนุนให้เชื่อมโยง

คณะกรรมการระดับชาติที่มีอยู่น าแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๑ มาเป็นกรอบด าเนินงานอย่างเป็นรู ปธรรม ให้

จังหวัดเป็นจุดประสานการพัฒนาระดับพื้นที่  รวมทั้งประสานและผลักดันกลไกนอกภาครัฐมีส่วนร่วม

ขับเคลื่อนแผนฯ มากขึน้ 

๖.๕ การเสรมิสร้างบทบาทของทุกภาคส่วนให้สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๑       

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อาทิ พัฒนาศักยภาพประชาชนให้มีบทบาท ส าคัญในกระบวนการพัฒนาสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชนให้พร้อมรองรับกับความเปลี่ยนแปลง  เสริมสร้างความเขม้แข็งให้องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิ่นทุกรูปแบบ ผลักดันให้สถาบันการศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมพัฒนาชุมชนให้มากขึ้นสนับสนุนให้ภาคเอกชนมี

บทบาทน าในการขับเคลื่อนเศรษฐกจิและสังคมที่ดี และพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

   ๖.๖ การตดิตามประเมนิผลแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๑ โดยติดตามความก้าวหน้าประเมินผลส าเร็จ

และผลกระทบของการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตามประเด็นการพัฒนายุทธศาสตร์และผลการพัฒนาใน

ภาพรวม พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลแผ นพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ทัง้การติดตามประเมินผลการบรหิาร

จัดการแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๑ สู่การปฏิบัติในภาพรวม  การติดตามประเมินผลการพัฒนาระดับพื้นที่  และ

การตรวจสอบของภาคประชาชนให้เข้มแข็ง  โดยสนับสนุนให้ภาคประชาชนรวมกลุ่มติดตามความกา้วหน้า  

ตรวจสอบความโปรง่ใสและความส าเร็ จของโครงการต่างๆ  ตลอดจนพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เช่ือมโยงเป็น

เครือข่ายในทุกระดับ ทัง้ฐานข้อมูลระดับภาพรวมและระดับพ้ืน 

 

 

 

 

 

/(๓)  แผนการ… 
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  (๓)  แผนการบรหิารราชการแผ่นดิน  

รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบ

มีส่วนร่วมของประชาชน  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิม

มากขึน้  รวมทั้งจะมุ่งเพ่ิมประสิทธิภาพ  สร้างความโปรง่ใส  และขจัดการทุจรติในการบรหิารราชการแผน่ดิน

และการให้บรกิารประชาชน  ทัง้นี ้ เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอื้อต่อ การพัฒนาประเทศทัง้ใน

ปัจจุบันและอนาคต  ซึ่งนโยบายการบรหิารราชการแผน่ดินที่เก่ียวข้องกับการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิ่น ดังนี้ 

  นโยบายที่  ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปแีรก  

  สถานการณข์องประเทศไทยในช่วงท่ีผา่นมาต้องประสบกับปัญหาความคิดเห็นที่แตกต่างกั น 

ในสังคม ซึ่งส่งผลต่อความสามัคคีและความปรองดองของคนในชาติ ประกอบกับประชาชนได้รับผลกระทบ

จาก ปัญหาทางเศรษฐกจิทัง้ในเรื่องของราคาพลังงานและค่าครองชพีที่สูงขึ้น มีความเหลื่อม ล้ าทางเศรษฐกจิ

และ ปัญหาทางสังคม อาท ิปัญหายาเสพติด ปัญหาการทุจรติ และปัญหาคุณภาพของร ะบบการศึกษา 

ตลอดจน  ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบา้น 

สถานการณ ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวเป็นปัญหาเรง่ด่วนที่รัฐบาลได้ก าหนดเป็นนโยบายที่ต้องเรง่แก้ไขให้ลุล่วงโดยเร็ว 

เพ่ือให้ สังคมไทยกลับสู่ความสงบ เกิดความสามัคคีของคน ในชาติ มีความมั่นคง และประชาชนสามารถมี

รายได้ท่ี เพียงพอกับค่าใชจ้่าย และมีโอกาสในกา รสร้างรายได้เพ่ิมขึน้ ซึ่งการด า เนินการตามแผนการบรหิาร

ราชการแผน่ดิน จะครอบคลุมการแก้ไขปัญห าเร่งด่วนที่ประเทศไทยและคนไทยก า ลังเผชิญอยู่ใน ๓ เรื่อง 

ได้แก่  

   ๑. การสร้างความปรองดองสมานฉันทข์องคนในชาติ การสร้างความมั่นคงให้เกดิขึน้

ในสังคม และการพัฒนาการเมืองของประเทศ เพ่ือให้คนไทยหันกลับมาอยู่รว่มกันอย่างพ่ีอย่างน้อง มีความ

สามัคคี สังคมไทยมีความสงบสุข และปลอดจากปัญหายาเสพติด ปัญหาทุจรติประพฤตมิิชอบ และความไม่

สงบ ในพื้นที่ชายแดนภา คใต้ เพ่ือขับเคลื่อนประเทศไทยให้กา้วไปขา้งหน้าได้อย่างมั่ นคง โดยเรง่ด า เนินการ

สร้าง ความปรองดองสมานฉันทข์องคนในชาติ การแก้ไขปัญหายาเสพติดตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระ

นางเจ้า พระบรมราชนิีนารถ การปูองกันและปราบปรามคอร์รัปช่ันในภาครัฐ การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแด น

ภาคใต้ และการปฏิรูปการเมอืงที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง  

     ๒. การแก้ไขปัญหาค่าครองชพีของประชาชน และการสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ 

และ การเสริมสร้างคุณภาพชวีิตของเยาวชนและประชาชน โดยเพ่ิมรายได้ให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ ควบคู่ไปกับ  

การลดรายจ่ายของประชาชน  ทัง้ในด้านราคาสินค้าและราคาพลังงาน สร้างโอกาสในการเข้าถงึแหล่งเงนิทุน  

เพ่ือการสร้างอาชพี รวมทั้งการสร้าง หลักประกันในด้านสุขภาพ และการน า เทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือพัฒนา  

การศึกษาของเยาวชนไทย  

 

 

 

/๓. การสร้าง… 
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    ๓. การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรเพ่ือการเก ษตร การสร้างรายได้ของ

ประเทศ และ  การสร้างความสัมพันธท์ี่ดีกับต่างประเทศเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศ โดย

สร้างความมั่นคง  ของภาคการผลิตทางการเกษตร ด้วยการบรหิารจัดการ น้ าอย่างบูรณาการและการขยาย

เขตพื้นที่ชลประทาน  การสร้างรายได้เข้าประเทศผ่านการทอ่งเท่ี ยว และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกจิของ

ประเทศด้วยการฟ้ืนฟ ูสัมพันธอ์ันดีและความร่วมมือทางเศรษฐกจิกับประเทศต่าง ๆ รวมทั้งการลดภาษีเงนิได้

นิติบุคคลและการขยาย ฐานภาษเีพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน และรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคม

อาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    การด า เนินการดังกล่าวของรั ฐบาลภายใต้นโยบายเรง่ด่วนที่จะด า เนินการในปีแรก 

รัฐบาลได้ ก าหนดเปูาหมาย ตัวชีว้ัด กลยุทธ์และวิธีด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้ 

    ๑.๑  สร้างความปรองดองสมานฉันทข์องคนในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตย 

    ๑.๒  ก าหนดให้การแก้ไขและปอูงกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ 

    ๑.๓  ปอูงกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิิชอบในภาครัฐอย่างจรงิจัง 

    ๑.๔  ส่งเสริมให้มีการบรหิารจัดการน้ า อย่างบูรณาการและเรง่รัดขยายเขตพื้นที่

ชลประทาน 

    ๑.๕  เรง่รัดสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่

พืน้ที ่จังหวัดชายแดนใต้ 

    ๑.๖  เรง่ฟ้ืนฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบา้นและนานา

ประเทศ 

    ๑.๗  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผูป้ระกอบการเนื่องจากภาวะเงิน

เฟูอ และราคาน้ ามันเชือ้เพลิง 

    ๑.๘  ยกระดับคุณภาพชวีิตของประชาชน โดยเพ่ิมก า ลังซื้อภายในประเทศ สร้าง

สมดุลและ ความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกจิมหภาค 

    ๑.๙  ปรับลดภาษีเงนิได้นิติบุคคล ให้เหลือร้อยละ ๒๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และลดลง

เหลือ ร้อยละ ๒๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

    ๑.๑๐  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถงึแหล่งเงนิทุน 

    ๑.๑๑  ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเขา้ถึงแหล่งเงินทุน 

    ๑.๑๒  เรง่เพ่ิมรายได้จากการทอ่งเท่ียวทัง้ในและนอกประเทศ 

    ๑.๑๓  สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือการสร้าง

เอกลักษณ ์และการผลิตสินค้าในท้องถ่ิน 

    ๑.๑๔  พัฒนาระบบประกันสุขภาพ 

    ๑.๑๕  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรยีน 

    ๑.๑๖  เรง่รัดและผลักดันการปฏิรูปการเมอืงที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง 

/นโยบายที…่ 
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  นโยบายที่  ๒  นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ 

    ความมั่นคงของประเทศมีความส า คัญต่อการด า รงอยู่และพัฒนาเพื่อสร้างความ

เจรญิของประเทศ อย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลจะเทดิทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อม

น าพระราชด า ริ ทัง้ปวงไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมพร้อมทั้งอัญเชิญไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม พัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพ  ของกองทัพและระบบปูองกันประเทศให้มีความพร้อมพทิักษร์ักษา เอกราช อธิปไตย 

ความมั่นคง และ  ผลประโยชน์ของชาต ิพัฒนาและเสริมสร้างความรว่มมือระหว่างประเทศรวมทัง้จะแก้ไข

ปัญหาต่างๆ  กับประเทศเพ่ือนบา้นบนพืน้ฐานของการสร้างบรรยากาศความไว้เนือ้เชื่อใจ พัฒนาระบบ

เตรียมพร้อมแห่งชาติ  โดยเน้นการบรหิารวิกฤตการณ์เพื่อเผชญิภัยคุกคาม ด้านต่างๆและพร้อมเผชญิปัญหา

ความมั่นคงรูปแบบใหม่ใน  ทุกด้านและเรง่ด า เนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรม การค้า

มนุษย์ ผู้หลบหนีเขา้เมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน โดยมีประเด็นนโยบายที่

ส าคัญ ได้แก่  

    ๒.๑  เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 

    ๒.๒  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบปอูงกันประเทศ 

    ๒.๓  พัฒนาและเสริมสร้างความรว่มมือระหว่างประเทศ 

    ๒.๔  พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 

    ๒.๕  เรง่ด า เนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรม การค้ามนุษย์ ผู้

หลบหนีเขา้เมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน 

 

  นโยบายที่  ๓  เศรษฐกจิ  

    ภายใต้สถานการณแ์ละสภาวะแวดล้อมของเศรษฐกจิโลกท่ีมีความไม่แน่นอนสูงและ

อยู่ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านขั้วอ า นาจทางเศรษฐกจิ ประเทศไทยมีความจ า เป็นที่จะต้องปรับโครงส ร้าง

เศรษฐกจิให้  มีความสมดุล สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศเพ่ือลดการพ่ึงพาเศรษฐกจิ

ต่างประเทศ และ  พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือเป็นรากฐานในการพ่ึงพาตนเองและแข่งขันได้ในระยะยาว 

นอกจากนี้ปัญหาความ  เหลื่อมล้ ายังเป็นประเด็นส าคัญที่จะตอ้งได้รับการแก้ไข เพื่ อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการ

พัฒนาในอนาคต นโยบายเศรษฐกจิของรัฐบาลจึงมุ่งเน้นการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เรง่ให้เศรษฐกจิ

ขยายตัว เต็มที่ตามศักยภาพ ขณะเดียวกันจะต้องส่งเสริมการกระจายรายได้และขยายโอกาสในการเข้าถงึ

บรกิารและ  ปัจจัยการผลิตให้มีความเป็นธรรม สร้างส ภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิให้เอือ้อ า นวยต่อการ

ประกอบกิจกรรมทาง  เศรษฐกจิของภาคเอกชน ให้เป็นกลไกหลักในการขับเ คลื่อนเศรษฐกจิของประเทศ มี

การด าเนินนโยบายการเงิน  และการคลังที่สอดประสานกัน เพ่ือสร้างเสถียรภาพของระดับราคา เสถยีรภาพ

ทางการคลังของประเทศ และ เสถยีรภาพของระบบการเงิน เพื่อให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงต่างๆ  

 

/นอกจาก… 
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นอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความส าคัญกับ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน โดยเฉพาะการขนส่งใ นระบบรางเพื่อลด

ต้นทุนการผลิต ก าหนดนโยบายด้าน พลังงานที่เหมาะสม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคการ

ลงทุนและการผลิตของไทย ทัง้นี ้จะ  เพ่ิมบทบาทให้ภาคเอกชนในการเข้าร่วมลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานและ

ปรับปรุงรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ  เพ่ือลดภาระทางการคลังภาครัฐ ในภาคการผลิตนั้น รัฐบาลจะสร้าง

ความแข็งแกร่งให้ภาคการผลิตให้สามารถ  พ่ึงตนเองได้ เพ่ิมผลิตภาพการผลิต และมุ่ งเน้นการผลิตบนฐาน

นวัตกรรม องค์ความรู้ และเทคโนโลยี เพื่อเพ่ิม มูลค่าทางเศรษฐกจิ เพ่ือให้ธุรกิจไทยสามารถแข่งขันได้ในเวที

โลก และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม  เศรษฐกจิอาเซียน โดยมีเปู าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

วิธีด าเนินการที่ส าคัญ  แผนการบรหิารราชการแผน่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

   ๓.๑  นโยบายเศรษฐกจิมหภาค 

    ๓.๒  นโยบายสร้างรายได้ 

    ๓.๓  นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกจิ  

     ๓.๓.๑  ภาคเกษตร 

     ๓.๓.๒  ภาคอุตสาหกรรม 

     ๓.๓.๓  ภาคการทอ่งเท่ียว การบรกิาร และการกฬีา  

       ๑)  การพัฒนาการทอ่งเท่ียว 

       ๒)  การพัฒนาภาคบรกิาร 

       ๓)  การพัฒนากีฬา 

     ๓.๓.๔  การตลาด การค้า และการลงทุน 

    ๓.๔  นโยบายโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน และการ

บรหิาร จัดการระบบขนส่งสินค้าและบรกิาร 

    ๓.๕  นโยบายพลังงาน 

    ๓.๖  นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

  นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต  

    การด าเนินนโยบายสังคมและคุณภาพชวีิตของรัฐบาลมุ่งให้คนไทยมีคุณภาพชวีิตที่ดี 

มีศักยภาพและอยู่รว่มกันอย่างมีความสุขในสังคมที่มีคุณภาพ โดยรัฐบาลจะเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ยกระดับองค์ความรู้  ให้ได้มาตรฐานสากล สร้างโอกาสทางการศึกษ าแกป่ระชากรทุกกลุ่ม พร้อมทัง้ปฏิรูป

ระบบการผลิตครู  ปรับปรุงระบบเงินเดือน ค่าตอบแทน แก้ปัญหาหนี้สินครู เร่งพัฒนาการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการศึกษา  ให้ทัดเทยีมกับนานาชาตสินับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ

และเพ่ิมขีดความสามารถ ของทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซยีน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู ้

 

/ต้องการ… 
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ต้องการมีงานท าและ สถานประกอบการเข้าถงึข้อมูลข่าวสารต า แหน่งงานว่างและความต้องการแรงงานได้

โดยสะดวก ให้การ  คุ้มครองแรงงาน ดูแลหลักประกันความมั่นคงในการท า งานแกผู่้ใช้แรงงานตามกฎหมาย 

เรง่ยกระดับแรงงานให้ ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใชแ้รงงานมีฝมีือทัง้ระบบ และจัดระบบบรหิารจัดการเพ่ือจัด

ระเบียบแรงงานข้าม  ชาติเพ่ือรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้ประชาคมอาเซี ยนในปีพ .ศ. ๒๕๕๘ 

ตลอดจนให้ความส า คัญ กับการลงทุนด้านบริการสุขภาพ โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพ ก ารให้บรกิารสุขภาพทัง้

ระบบอย่างบูรณาการเช่ือมโยง ในทุกระดับ จัดให้มีระบบสารสนเทศทางสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ พัฒนา

สถานบริการปฐมภูมิท่ีสมบูรณ์  แบบทั่วประเทศ ควบคู่กับผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุขให้เพียงพอกับ

ประชากรในพื้นที่และพัฒนาขดี  ความสามารถของอาสาสมัครสา ธารณสุข พัฒนาคุณภาพชวีิตประชากร

ตั้งแต่ในชว่งตั้งครรภ์และทุกช่วงวัย  จัดให้มีมาตรการสร้างสุขภาพเพ่ือลดอัตราปุ วย ตาย และผลกระทบจาก

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และขับเคลื่อนให้  ประเทศไทยเป็นเลิศในผลิตภัณฑ์และการบรกิารด้านสุขภาพและการ

รักษาพยาบาลในภูมิภาคเอเชยี นอกจากนี้ รัฐบาลจะด าเนินการให้ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมีบทบาทน า

ในการร่วมเทดิทูนสถาบัน  หลักและร่วมสร้างประเทศไทยให้เ ป็นประเทศที่อยู่สบาย อนุรักษท์ า นุบ ารุง และ

บูรณปฏิสังขรณ์แหล่งศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ และให้บุคลากรทางด้านศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรมทุกแขนง  ทุกสาขาอาชีพให้ได้รับการดูแลและมีคุณภาพชวีิตที่ดีส่งเสริมความร่วมมือและ

เชื่อมโยงทางวัฒนธรรมและ เสริมสร้างความสัมพันธอ์ันดีกับอารยประเทศและประชาคมอาเซยีน พร้อมทั้งน า

วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นมาสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์และบริการด้านวัฒนธรรม

ทอ้งถิ่นให้เป็นวัฒนธรรม  สร้างสรรค์ ส าหรับการส่งเสริมความมั่นคงของชวีิตและสังคม รัฐบาลมุ่งพัฒนาให้

ครอบครัวและสังคมไทย  มีความมั่นคงอบอุ่น สนับสนุนบทบาทของคณะสงฆ์ และผูน้ าทางศาสนาให้เป็นที่ยึด

เหนี่ยวทางจติใจของ ประชาชน ขจัดการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบ ควบคุมแหล่ง

อบายมุขสิ่งเสพติด และปูองกัน ปราบปราม และลงโทษอย่างจรงิจังต่อผู้ กระท าความผิด ให้โอกาสประชาชน

ที่มีฐานะยากจนได้มีท่ี  อยู่อาศัยเป็นของตนเอง อีกท้ังสนับสนุนบทบาทของสตรีไทยในการมีส่วนร่วมพัฒนา

ประเทศ ปกปูองสิทธิของ  สตรี จัดสิ่งอ า นวยความสะดวกสาธารณะ พัฒนาบริการสุขภาพอนามัย ให้การ

สงเคราะห ์จัดการศึกษา  จัดสวัสดิการ และหาอาชพีให้แก่ผูด้้อยโอกาส ผู้พิการหรือทุพพลภาพ รวมทั้ง

ส่งเสริมการเรยีนรู้การเดินทางและ  การใชก้ารขนส่งอย่างปลอดภัยโดยน้อมน า หลักการแก้ไขปัญหาจราจร

ตามแนวพระราชด า ริไปสู่การปฏิบัติและ ถอืเป็น “วาระแห่งชาติ” โดยมีเปูาประสงค์เชงินโยบาย ตัวชี้วัด กล

ยุทธ์และวิธีการด าเนินการในแต่ละนโยบาย ด้านสังคมและคุณภาพชวีิต ดังนี้ 

   ๔.๑  นโยบายการศึกษา 

    ๔.๒  นโยบายแรงงาน 

    ๔.๓  นโยบายพัฒนาสุขภาพของประชาชน 

    ๔.๔  นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

    ๔.๕  นโยบายความมั่นคงของชวีิตและสังคม 

 

/นโยบายที…่ 
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  นโยบายที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  

    รัฐบาลได้ยึดหลักการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมควบคู่ไปกับการอนุรักษแ์ละพืน้ฟู

ทรัพยากรธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพ่ิมบทบาทภาคประชาชนและชุมชนให้เขา้มามีส่วนร่วมในการ

บรหิารจัดการ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกดิค วามสมดุลและยั่งยืน โดยให้ความส า คัญกับการ

อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู  ทรัพยากรปาุไม้และสัตว์ปุ า ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งดูแลรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม และเรง่รัดการ ควบคุมมลพิษ ทัง้การจัดการมลพิษทางน้ า การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง 

การจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายและสารอันตราย ควบคู่กับการบรหิารจัดการเพ่ือปูองกันแกไ้ขปัญหา

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที ่ส่งผลต่อระบบนิเวศและชุมชนท้องถ่ิน ตลอดจนการพัฒนากฎหมายสิ่งแวดล้อมและ

การบังคับใช้กฎหมาย และ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถงึและใช้ประโยชน์ท่ีดินและ

ทรัพยากรธรรมชาติ  พัฒนาระบบการบรหิารจัดการ โดยมุ่งให้มีกา รใชป้ระโยชน์ทรัพยากรที่มีอยู่จ า กัดให้

เป็นไปอย่างยั่งยืน  สอดคล้องกับศักยภาพของระบบนิเวศ ค า นึงถึงวิถีชีวิตของชุมชนเพ่ือแก้ไขปัญหา ความ

ขัดแย้งพร้อมทั้งส่งเสริม  และสร้างความตระหนักและจติส า นึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมให้มีการบรหิารจัดการ น้ าอย่างบูรณาการ มีการสร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับ

และปรับตัวต่อผลกระทบ  จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภั ยธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการ

พัฒนาองค์ความรูใ้นการ  บรหิารจัดการด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนโยบาย ที่ดิน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี้  ได้ก าหนดเปูาประสงค์เชงินโยบายและเปู าหมาย/ตัวชี้วัด กลยุทธ์และ

วิธีด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้  

   ๕.๑  อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรปาุไม้และสัตว์ 

    ๕.๒  อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

    ๕.๓  ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ 

    ๕.๔  สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า ในการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

    ๕.๕  ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตส านึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและ  

สิ่งแวดล้อม 

    ๕.๖  ส่งเสริมให้มีการบรหิารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 

    ๕.๗  สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบ

จากการ เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ 

    ๕ .๘  พัฒนา องค์ความรู้ในการบรหิารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 

 

/นโยบายที…่ 
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นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีการวจิัย และนวัตกรรม  

รัฐบาลได้ให้ความส า คัญต่อการพัฒนาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจั ย และ

นวัตกรรม เพ่ือเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกจิ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้าง

ศักยภาพความสามารถใน  การแข่งขันของประเทศ โดยรัฐบาลจะเร่งพัฒนาประเทศไทยให้เป็นสังคมที่อยู่บน

พืน้ฐานขององค์ความรู้ด้วย  การเสริมสร้างความรูด้้านวิทยาศาส ตร์ให้ประชาชนได้ใช้ในชวีิตประจ า วัน เรง่

สร้างนักวิทยาศาสตร์ นั กวจิัย และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ สนับสนุนและ

ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ  เอกชน และสถาบันการศึกษาขั้นสูงในการลงทุนวิจัยและพัฒนา และ

ถา่ยทอดเทคโนโลยีเพื่อมุ่งสู่การพัฒนา  เศรษฐกจิและสังคม จัดระบบบรหิารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด รวมทั้งส่งเสริมการใชข้้อมูลเทคโนโลยี  อวกาศและภูมิสารสนเทศ เพ่ือการบรหิารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ  ทัง้นี ้รัฐบาลได้ก า หนดแนวทางการขับเคลื่อนการ

พัฒนาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และ  นวัตกรรม โดยมีเปูาหมาย เปู าหมาย /ตัวชี้วัด กลยุ ทธ์ และ

วิธีการด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้  

   ๖.๑ เรง่พัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้ 

    ๖.๒ เรง่สร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความ

ต้องการของ ประเทศ 

    ๖.๓ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมื อระหว่างภาครัฐและ

เอกชน 

    ๖.๔ จัดระบบบรหิารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง 

    ๖.๕ ส่งเสริมการใชข้้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

  นโยบายที่  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกจิระหว่างประเทศ  

    รัฐบาลจะด า เนินนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกจิระหว่างประเทศเพ่ือส่ งเสริม

และรักษา ผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน โดยเรง่ฟ้ืนฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับ

ประเทศเพ่ือนบา้นและนานาประเทศ เพ่ือสนับสนุนการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิในภูมิภาคร่วมกันอย่างยั่งยืน  

และเรง่ด า เนินการตามข้อผูกพันในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซยีนในปี ๒๕๕๘ ทัง้ในมิติเศรษฐกจิ สังคม 

และ ความมั่นคง ตลอดจนการเช่ือมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งภายในภูมิภาคและเชื่อมโยงกับภูมิภาคอื่นๆ  

รัฐบาลจะมุ่งเน้นการส่งเสริมความรว่มมือทัง้ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน เพื่อเสริมสร้าง  พัฒนา

ความสัมพันธก์ับประเทศเพ่ือนบา้น สร้างคว ามสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน  

เพ่ือให้บรรลุเปู าหมายในการจัดตั้งประชาคมอาเซยีน รวมทั้งเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนในการเข้าสู่  

ประชาคมอาเซยีนในปี พ .ศ. ๒๕๕๘ ตลอดจนเสริมสร้างบทบาทท่ีเด่นชัด สร้างสรรค์ และส่งเสริมรักษา  

ผลประโยชน์ของประเทศในองค์การระหว่างประเทศโดยเฉพาะเวทสีหประชาชาติ องค์การการค้าโลก เอเปค  

และกรอบความร่วมมือที่ก าลังพัฒนาขึน้ในภูมิภาคเอเชยีแปซิฟิก เพ่ือรักษาสันติภาพ ความเท่าเทียมกัน และ 

/ความมั่นคง… 
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ความมั่นคง ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน การรักษาศักดิ์ศรี ของความเป็นมนุษย์ การ

ส่งเสริมมนุษยธรรมสากล การปกปูองรักษาสิ่งแวดล้อม การใชท้รัพยากรธรรมชาติร่วมกันระหว่างประเทศ

เพ่ือ การพัฒนาท่ียั่งยืน ตลอดจนร่วมมือในการแก้ไขประเด็นปัญหาข้ามชาติทุกด้านที่ส่งผลกระทบต่อความ

มั่นคง ของมนุษย์  รัฐบาลจะกระชับความร่วมมือและความ เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ กลุ่ม

ประเทศ และ  องค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทส า คัญของโลกเพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่นในประเทศไทย 

สนับสนุนการ เข้าถงึในระดับประชาชนของนานาประเทศพรอ้มทัง้ส่งเสริมภาพลักษณท์ี่ดีและความร่วมมือทาง

วิชาการกับ  ประเทศก าลังพัฒนาเพ่ือสร้างทัศนคติในทางบวกต่อประชาชนชาวไทยและประเทศไทย ร่วมทัง้

ส่งเสริมความ  ร่วมมืออย่างใกล้ชดิกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลามระหว่างประเทศเพ่ือให้มีบทบาทที่

สร้างสรรค์และเป็น กลางต่อแนวทางการจัดการภายในของประเทศไทย ส่งเสริมการรับรูแ้ละความเข้าใจของ

ประชาชนเก่ียวกับ ปัญหาเรื่องพรมแดนและการเปลี่ยนแปลงในโลกท่ีมีผลกระทบต่อประเทศไทย คุ้มครอง

ผลประโยชน์ของคน  ไทย ดูแลคนไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการใชป้ระโยชน์จาก

โครงขา่ยคมนาคมขนส่งใน ภูมิภาคอาเซยีนและอนุภูมิภาคให้เป็นประโยชน์ต่อการขยายฐานเศรษฐกิจท้ังการ

ผลิตและการลงทุน ทัง้นี ้โดย  เน้นการประสานการด า เนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศตามแนวทาง

นโยบายทมีประเทศไทยเพ่ือให้การ  ด าเนินงานด้านการต่างประเทศและเศรษฐกจิระหว่างประเทศมี

ประสิทธิภาพประสิทธิผล และมคีุณภาพ โดยมี  เปูาประสงค์เชงินโยบาย เปู าหมาย /ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

วิธีด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้ 

   ๗.๑  เรง่ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบา้น 

    ๗.๒  สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน 

    ๗.๓  เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาตใินองค์การ

ระหว่าง ประเทศ โดยเฉพาะเวทสีหประชาชาติและองค์กรระดับภูมิภาคต่าง ๆ 

    ๗.๔  กระชับความรว่มมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ และ

องค์การ  ระหว่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่น ภูมิคุ้มกันและขดีความสามารถในการ  แข่งขันให้

เศรษฐกจิไทย 

    ๗.๕  สนับสนุนการเข้าถงึในระดับประช าชนของนานาประเทศ และส่งเสริม

ภาพลักษณท์ี่ดี  และความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศก า ลังพัฒนา เพื่อให้มีทัศนคติในทางบวกต่อ  

ประชาชนและประเทศไทย            

    ๗.๖  ส่งเสริมการรับรูแ้ละความเข้าใจของประชาชนเก่ียวกับปัญหาเรื่องพรมแดน

และการเปลี่ยนแปลงในโลกท่ีมีผลกระทบ ต่อประเทศไทย เพ่ือก่อให้เกิดฉันทามติในการก า หนดนโยบายและ

ด าเนินนโยบายต่างประเทศ 

    ๗.๗  สนับสนุนการทูตเพ่ือประชาชน คุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทย  ดูแลคนไทย

และแรงงานไทยในต่างประเทศ 

 

/๗.๘  ใชป้ระโยชน…์ 
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    ๗.๘  ใชป้ระโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซี ยนและอนุภูมิภาคให้

เป็น ประโยชน์ต่อการขยายฐานเศรษฐกิจท้ังการผลิตและการลงทุน 

    ๗.๙  ประสานการด าเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศตามแนวทางนโยบายทัง้

ประเทศไทย 

    ๗.๑๐  ส่งเสริมความร่วมมือ อย่างใกล้ชดิกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลาม

ระหว่างประเทศ 

 

นโยบายที่  ๘  การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

 รัฐบาลจะพัฒนาระบบการบรหิารงานภาครัฐ เพ่ือให้ส่วนราชการแล ะหน่วยงานของ

รัฐมีความพรอ้มและก า ลังคนที่มีขดีความสามารถในการปฏิบัติงาน เพ่ือตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนอย่างมี  ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล มีความคุ้มค่า โปร่งใส และเกิ ดความเป็นธรรมในการ

ให้บรกิารสาธารณะ  ส่งเสริมนโยบายการกระจายอ า นาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อสามารถ

ให้บรกิารสาธารณะที่ตอบสนอง  ความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะปฏิรูปกฎหมาย

และพัฒนากระบวนการยุติธรรมทั้ง ระบบให้มีความทันสมัย ภายใต้หลักนิติธรรมและความเสมอภาค ส่งเสริม

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด า เนินนโยบายสาธารณะและร่วมในกระบวนการยุติธรรมภายใต้หลักการ

ยุติธรรมชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมให้ ประชาชนมีโอกาสได้รับรูข้้อมูลข่าวสารจากทางราชการ และสื่อสาธารณะ

ทุกประเภทได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง ทั่วถึง และเป็นธรรม เพื่อให้เกดิการบ ริหารราชการแผน่ดินที่ดี 

โดยมีเปูาหมาย เปูาหมาย/ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ วิธดี าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้  

   ๘.๑  ประสิทธิภาพการบรหิารราชการแผน่ดิน 

    ๘.๒  กฎหมายและการยุติธรรม 

    ๘ .๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรูข้้อมูลข่าวสารจากท างราชการ 

สื่อสารมวลชน และ สื่อสาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/(๔)  ยุทธศาสตร…์ 
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 (๔)  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   

     ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าขึน้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวห น้าระดับ

ปลัดกระทรวงหรอืเทยีบเทา่ วาระพิเศษ   เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน  พัทยา จังหวัด

เพ่ือรว่มกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เปาูหมายและแนวทางในการท า งานร่วมกันในปีงบ   ๒๕๕๖ และเป็น

กรอบ ในการจัดท างบประมาณปี  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวม ของการท างาน    

ที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย  ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก  ๕๖ แนวทางการด า เนินการ รวมทั้งได้มี

การบูรณาการ  ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน  (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิง

ปฏิบัติการการเข้าสู่ประชา  อาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑

ตึกบัญชาการ ท าเนียบ เพ่ือเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน  ซึ่งเดิม

ประกอบด้วย  ๘ ยุทธศาสตร์  โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ  (Country Strategy) 

ประกอบด้วย  ๔ ยุทธศาสตร์  ๓๐ ประเด็นหลัก  ๗๙ แนวทางการด า เนินการ เพื่อเป็นกรอบการจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้    

 

วิสัยทัศน์  :  “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มี สุขและเป็น

ธรรม”   

 

หลักการของยุทธศาสตร์ :  “ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้าง รายได้จากโอกาสใหม่  สมดุล 

และการพัฒนาอย่างย่ังยืน”    

 

วัตถุประสงค์ :  ๑. รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่     

๒. เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     

๓. ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสต)     

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  :  ๑. การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม    

๒. การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     

๓. การลดรายจ่าย     

๔. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน    

 

 

 

 

 

/ยุทธศาสตร…์ 
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ยุทธศาสตร ์ :  ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ คือ     

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประ  เพ่ือหลุดพ้นจาก

ประเทศรายได้ปานกลาง  (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย  ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการ

ด าเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที่   ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ า  (Inclusive Growth) ประกอบด้วย  ๘ ประเด็น

หลัก ๒๐ แนวทางการด าเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที่   ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อ (Green Growth) ประกอบด้วย   ๕ 

ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการด าเนินการ   

ยุทธศาสตร์ที่   ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบรหิารจัดกา (Internal Process) 

ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ยุทธศาสตร.์.. 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประ  เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปาน

กลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด าเนินการ  

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 

๑. ด้านเกษตร      ๑.๑  แผนที่การใชท้ี่ดิน (Zoning)  เพื่อผลิตสินค้าเกษตร   

๑.๒  การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ตน้น้ าถึงปลายน้ า 

๒.  ด้านอุตสาหกรรม    ๒.๑  แผนที่การใชท้ี่ดิน (Zoning)  เพื่ออุตสาหกรรม   

๒.๒  ก าหนดและส่งเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต (Bio - plastic, etc.)   

๒.๓  การเพิ่มขีดความสามารถให้ SME และ OTOP สู่สากล   

๒.๔  การนาทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมาเพิ่มมูลค่า 

๓.  การทอ่งเที่ยวและ บรกิาร      ๓.๑  แผนที่การจัดกลุ่มเมืองท่องเที่ยว   

๓.๒  เพิ่มขีดความสามารถทางการทอ่งเที่ยวเข้าสู่รายได ้ ๒  ล้านบาทต่อป ี  

๓.๓  ไทยเป็นศูนย์กลาง medical Tourism ของภูมิภาค  

๔.  โครงสรา้งพืน้ฐาน    ๔.๑  การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงสรา้งพืน้ฐาน   

๔.๒  การลงทุนการให้บริการและใช้ประโยชน ์ICT  

๔.๓  การลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐานด้านการคมนาคมเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน 

๕.  พลงังาน      ๕.๑  นโยบายการปรับโครงสรา้งการใชแ้ละราคาพลังงานที่เหมาะสม   

๕.๒  การลงทุนเพื่อความมั่นคงของพลังงานและพลังงานทดแทน   

๕.๓  การเชื่อมโยงแหล่งพลังงานและผลติพลังงานทางเลือกในอาเซียน 

๖.  การเชื่อมโยงเศรษฐกิจ  

ในภูมิภาค     

๖.๑  การเสรมิสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า  บริการ และการลงทุน

เพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน   

๖.๒  แก้ไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซยีน   

๖.๓  ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ Eastern seaboard   

๖.๔  เสริมสรา้งความสัมพันธแ์ละความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 

๗.  การพัฒนาขีดความ สามารถใน

การแข่งขัน        

๗.๑  การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขัน (๑๐๐ ดัชนีชี้วัด)    

๗.๒  การพัฒนาการสรา้ง Brand ประเทศไทย เป็น Modern Thailand 

๘.  การวจิัยและพัฒนา    

 

๘.๑  ขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้าน R & D เป็นรอ้ยละ  ๑ ของ GDP  

๘.๒  Talent Mobility การใชป้ระโยชนจ์ากก าลังคนด้าน S & T  

๘.๓  การใชป้ระโยชน ์Regional Science Parks  

๘.๔  การขับเคลื่อนข้อริเร่ิมกระบี่ตามกรอบความร่วมมืออาเซยีน  

๙.  การพัฒนาพืน้ที่และ เมืองเพื่อ

เชื่อมโยงโอกาส จากอาเซียน  

๙.๑  การพัฒนาเมืองหลวง  

๙.๒  การพัฒนาเมืองเกษตร  

๙.๓  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม  

๙.๔  การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว  

๙.๕  การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ  

๙.๖  การพัฒนาเมืองบริการศึกษานานาชาต ิ 

๙.๗  การพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อการค้าการลงทน  

๙.๘  ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเมืองทีศ่ักยภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ า  (Inclusive Growth) ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก ๒๐ แนว

ทางการด าเนินการ    

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนนิการ 

๑๐.  การพัฒนาคุณภาพ การศกึษา     ๑๐.๑  ปฏิรูปการศกึษา (ครู หลักสูตรเทคโนโลยีการดูแลเด็กก่อนและการใช ้ICT 

ในระบบการศกึษา เช่น แท็บเล็ตและอินเตอร์เน็ตไร้สาย  เป็นต้น)  

๑๐.๒  พัฒนาภาคการศกึษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน  

๑๑.  การยกระดับคุณภาพ ชวีิตและ

มาตรฐานบรกิาร สาธารณสุข     

๑๑.๑  การจัดระบบบริการ  ก าลังพล และงบประมาณ 

๑๑.๒  การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน 

๑๑.๓  สรา้งและพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซยีนในการ

พัฒนาคุณภาพชวีิต  

๑๒. การจัดสวัสดิการสังคม และการ

ดูแลผูสู้งอายุ เด็ก สตร ีและ

ผูด้้อยโอกาส  

๑๒.๑  การพัฒนาระบบสวัสดิการ และเพิ่มศักยภาพและโอกาส ความเท่าเทียม

คุณภาพชวีิต  

๑๒.๒  กองทนุสตรี  

๑๓.  การสรา้งโอกาสและ รายได้แก่

วิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อม 

(SMEs) และเศรษฐกิจชุมชน    

๑๓.๑  กองทุนตั้งตัวได ้ 

๑๓.๒  กองทุนหมู่บา้น  

๑๓.๓  โครงการ sml  

๑๓.๔  โครงการรับจ าน าสินค้าเกษตร  

๑๔.  แรงงาน  

  

๑๔.๑  การพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มคุณภาพแรงงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการ

และพัฒนาทักษะผูป้ระกอบการ  

๑๔.๒  การจัดการแรงงานต่างด้าว  

๑๔.๓  การพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานในระบบและนอกระบบตามกฎหมาย

อย่างทั่วถึงพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๑๕.  ระบบยุติธรรม เพื่อลดความ

เหลื่อมล้ า   

๑๕.๑ การเข้าถึงระบบยุติธรรมของประชาชน 

๑๖.  การต่อตา้น การคอร์รัปชั่น  

สรา้งธรรมาภิบาลและ ความโปรง่ใส  

๑๖.๑  การรณรงค์และสร้างแนวรว่มในสังคม  

๑๖.๒ การเสรมิสร้างธรรมาภิบาลรองรับประชาคมอาเซยีน    

๑๗.  การสรา้งองค์ความรู ้เรื่อง

อาเซียน  

๑๗.๑  ภาคประชาชน  

๑๗.๒  ภาคแรงงานและผูป้ระกอบการ  

๑๗.๓  บุคลากรภาครัฐ  

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์... 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 

องค ์กา รบริหารส่วนต้าบล น ้าบ่อหลวง   

อ้าเ ภอสัน ป่าตอง  จังห วัดเชียงใหม ่

-59- 

 

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

แนวทางการด าเนินการ   

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนนิการ 

๑๘.  การพัฒนาเมือง อุตสาหกรรม

เชิงนเิวศ เพื่อความยั่งยนื     

๑๘.๑  พัฒนาตัวอย่างเมืองอุตสาหกรรมเชงินิเวศ  ๑๐ แห่ง เพื่อความยั่งยนื  

๑๙.  การลดการปล่อยก๊าซ เรอืน

กระจก (GHG)        

๑๙.๑  การประหยัดพลังงาน  

๑๙.๒  การปรับกฎระเบียบ (เช่น green building code)  

๑๙.๓  ส่งเสริมการด าเนินงาน CSR เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

๒๐.  นโยบายการคลัง เพื่อ

สิ่งแวดล้อม     

๒๐.๑  ระบบภาษีสิ่งแวดล้อม  

๒๐.๒ การจัดซือ้จัดจ้างสีเขียวในภาครัฐ  

๒๑.  การจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและ การบริหาร

จัดการน้ า  

๒๑.๑  การปลูกปุา  

๒๑.๒  การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ า  

๒๑.๓  พัฒนาประสิทธภิาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อาเซียน 

๒๒.  การเปลี่ยนแปลง สภาวะ

ภูมิอากาศ    

๒๒.๑  การปอูงกันผลกระทบและปรับตัว (mitigation and adaptation)  

๒๒.๒  การปอูงกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบรหิารจัดกา (Internal Process) ประกอบด้วย  ๘ 

ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนนิการ 

๒๓.  กรอบแนวทางและ การปฏิรูป

กฎหมาย  

๒๓.๑  ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ  

๒๓.๒  เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและองค์กร  

๒๓.๓  ปรับปรุงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาประเทศ 

๒๔.  การปรับโครงสรา้ง ระบบ

ราชการ    

๒๔.๑  เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการท างานของภาครัฐ     

ด้วยการสรา้งความพร้อมในการบริหารการจัดการแบบบูรณาการ  โดยมีประชาชน

เป็นศูนย์กลาง  

๒๔.๒  ปูองกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น  

๒๔.๓  เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบ e - service 

๒๕.  การพัฒนาก าลังคน ภาครัฐ       ๒๕.๑  บริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่มใีนปัจจุบัน เตรียมพร้อม

ส าหรับอนาคต  

๒๕.๒  พัฒนาทักษะและศักยภาพของก าลังคนภาครัฐ และเตรยีมความพร้อม

บุคลากรภาครัฐสู่ประชาคมอาเซยีน 

๒๖.  การปรับโครงสรา้งภาษ ี ๒๖.๑  ปรับโครงสรา้งภาษีท้ังระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้เพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขัน 

๒๗.  การจัดสรรงบประมาณ  ๒๗.๑  พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัตงิาน

ตามนโยบายรัฐบาล 

๒๘.  การพัฒนาสินทรัพย์ราชการที่

ไม่ได้ใชง้านให้เกิดประโยชนส์ูงสุด     

๒๘.๑  ส ารวจสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใชง้าน  

๒๘.๒  บริหารจัดการสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใชง้านให้เกิดประโยชนส์ูงสุด  

๒๙.  การแก้ไขปัญหา ความมั่นคง

จังหวัดชายแดน ภาคใต้ และ

เสริมสรา้ง ความมั่นคงในอาเซยีน  

๒๙.๑  ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและส่งเสรมิการพัฒนาในพื้น  ๓  

จังหวัด  ชายแดนภาคใต้  ภายใต้กรอบนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ๒๕๕๕ – 

๒๕๕๙ 

๒๙.๒  การเสรมิสร้างความมั่นคงของประชาคมอาเซยีน  

๓๐.  การปฏิรูปการเมือง       ๓๐.๑  กระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)   
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 (๕)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 

 ส่วนที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2559- 2563) 
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ 

 “เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถ่ิน บนพืน้ฐานของความเข้าใจในปัญหาและศักยภาพของท้องถ่ินโดยการมี

ส่วนร่วมของชุมชน” 
 

 พันธกิจ 

  1) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการบรหิารจัดการทอ้งถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ  

  2) พัฒนาบุคล ากรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นให้มีความทันสมัยมีคุณธรรมจริยธรรมตาม

กฎหมายบัญญัติ  

  3) ส่งเสริมบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณ ีภูมิปัญญาทอ้งถิ่น วัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน  

  4) ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน  
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

   1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานที่เหมาะสม 

   2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

   3) ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  4) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสบืสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

  5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน  

  6) ยุทธศาสตร์การปอูงกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรยีบรอ้ยในชุมชน  

  7) ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการบา้นเมอืงที่ดี 

 

 

 

 

 

 

 

/1) ยุทธศาสตร…์ 

 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 

อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   
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1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม  

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา  

การพัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐานที่เหมาะสม  

 

ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ การคมนาคม

และขนส่ง สามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของประชาชน

อย่างทั่วถึง ภาคเกษตรกรรม

สามารถสร้างและกระจาย

ผลผลติไดอ้ย่างเหมาะสม  

 

1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการ

คมนาคมขนส่งที่จาเป็น  

1. พัฒนาเส้นทางการคมนาคมและขนสง่  เช่น ถนน สะพาน ฯลฯ ที่เหมาะสม 

สามารถตอบสนองความจาเป็นและความตอ้งการของคนในท้องถิ่น  มคีวาม

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

2. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของถนนใ ห้ได้มาตรฐานที่ดี  มคีวามปลอดภัยใน

การเดนิทางและขนส่งสินค้า  รวมถึงจัดให้มีไฟสัญญาณจราจร  ปูายเสน้ทาง  

ระบบไฟฟูาสอ่งสว่างที่เหมาะสมเพียงพอ  

1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง

การเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

ผลผลติทางการเกษตร  

 

1. ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภคดา้นการเกษต รและชลประทาน  เช่น อา่ง

เก็บน้า ฝายชะลอน้า  ฝายแมว้ คู คลอง หนอง บึง พืน้ที่แก้มลิง  และระบบ

ชลประทานที่มุ่งเน้นประโยชน์เพื่อการเกษตร  

2. ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปการที่สามารถเพิ่มศักยภาพและสร้างความ

เข้มแข็งให้กับเกษตรกรในท้องถิ่น โดยเฉพาะการเพิ่มประสทิธิภาพการผ ลิต สร้าง

มูลค่าเพิ่มและลดค่าใช้จ่ายในการกระจายสินค้า  เช่น การจัดต้ังดูแลตลาดกลาง

รับซือ้-ขาย การก่อสร้างโรงสชีุมชน  โรงปุ๋ยอินทรีย์  อบเย็น ลานตากพชืผล

การเกษตร เป็นต้น  

 

 

/1) ยุทธศาสตร์… 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 
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อ ้าเ ภอ สันป ่าตอ ง  จังหวัดเช ียง ใ หม่ 

-63- 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม (ต่อ) 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา  

การพัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐานที่เหมาะสม  

 

ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ การคมนาคม

และขนส่ง สามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของประชาชน

อย่างทั่วถึง ภาคเกษตรกรรม

สามารถสร้างและกระจาย

ผลผลติไดอ้ย่างเหมาะสม  

 

1.3 พัฒนาการบริหารจัดการ

โครงสร้างพืน้ฐาน  
 

 

1. พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลโครงสร้างพืน้ฐานด้านสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ  ให้สามารถใช้วางแผนตัดสนิใจในการพัฒนาไดต้ามลาดับ

ความส าคัญ ความจาเป็นเร่งดว่น  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ  สามารถก าหนด

แนวทางในการใช้ประโยชนร์่วมกันระหว่างท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม และคุ้มค่าตอ่

การลงทุน  

2. จัดทาผังเมอืง  เพื่อก าหนดนโยบายและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน  พืน้ที่

เพาะปลูก  อาคารบ้านเรือนและโรงงาน  เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่เป็นไปอย่างมี

ทิศทางและสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์การพัฒนาทอ้งถิ่น  

3. บ ารุงรักษาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีการ พัฒนา  เช่น ถนน          

คูคลอง ทางระบายนา้ ไฟฟูา ประปา ตลอดจนระบบบาบัดน้าเสียในชุมชน  เพื่อให้

อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ด ีประชาชนสามารถใช้บริการอยา่งทั่วถงึ

และมคีุณภาพ  

4. ผลักดันให้เกดิระบบการให้บริการสาธารณะและขนส่งมวลชนที่เชื่อมโยงกับ

ท้องถิ่นอ่ื นอย่างมปีระสทิธิภาพ  สามารถรองรับการใช้งานของประชาชนใน

ท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวในและตา่งประเทศอันเน่ืองมาจากการเข้าร่วมประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียน  

/2) ยุทธศาสตร์… 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 

อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   

อ ้าเ ภอ สันป ่าตอ ง  จังหวัดเช ียง ใ หม่ 
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2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา  

การพัฒนาเศรษฐกจิตาม

แนวทางปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียง  

 

ชุมชนยึดถือและปฏิบัติตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพียงให้เกดิภูมิคุ้มกันทาง

เศรษฐกจิท้องถิ่นมีการพัฒนา

ดา้นการท่องเที่ยว  วิสาหกิจใน

ชุมชน  มคีวามพร้อมแข่งขัน

และรองรับผลกระทบจากการ

เข้าร่วมประชาคมเ ศรษฐกจิ

อาเซียน (AEC)  

 

2.1สง่เสริมและพัฒนาการเกษตร

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพียงและสร้างภูมคิุ้มกันระบบ

เศรษฐกจิ  
 

1. สง่เสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาตใินท้องถิ่นเพื่อเป็นฐานการผลติทางดา้น

การเกษตรอยา่งคุ้มค่าและเกิดประโยชนส์ูงสุด  โดยใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง ผสมผสานกับวถิีชีวิตดัง้เดิม บนพื้นฐานวัฒนธรรมของชุมชนเป็นส าคัญ  

2. สง่เสริมพัฒนาองค์ความรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  มปีระสทิธิภาพ  และมี

ความยั่งยนื ตลอดจนการรณรงค์และสง่เสริมเกษตรอินทรียแ์ละเกษตรปลอดภัย

เพื่อการบริโภคและการผลติเพื่อจาหน่ายในชุมชน  

 

 

 

 

 

 

 

/2) ยุทธศาสตร์… 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 

อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   

อ ้าเ ภอ สันป ่าตอ ง  จังหวัดเช ียง ใ หม่ 
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2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา  

การพัฒนาเศรษฐกจิตาม

แนวทางปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียง  

 

ชุมชนยึดถือและปฏิบัติตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพียงให้เกดิภูมิคุ้มกัน ทาง

เศรษฐกจิท้องถิ่นมีการพัฒนา

ดา้นการท่องเที่ยว  วิสาหกิจใน

ชุมชน  มคีวามพร้อมแข่งขัน

และรองรับผลกระทบจากการ

เข้าร่วมประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียน (AEC)  

 

2.2 พัฒนาศักยภาพ

ผู้ประกอบการและยกระดับ 

มาตรฐานผลิตภัณฑช์ุมชนเพื่อ

รองรับ AEC  
 

1. ศึกษา รวบรวม และเผยแพร่ข้อมูล  เพื่อสร้างความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับผล  

กระทบที่จะเกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มประชาประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  (AEC) 

เพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมและรับมอืกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมี

ประสทิธิภาพ  

2. พัฒนาความรู้ผู้ประกอบการในทอ้งถิ่น  ในดา้นการบริหารจัดการธุรกิจ  

ประกอบดว้ย การตลาด การผลติ/การบริการ การบริหารจัดการและการเงิน  โดย

มุง่เนน้การพัฒนาบุคลากร  ทักษะแรงงาน  การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลคา่  

ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน  มปีระสทิธิภาพ  สามารถแข่งขันได้ใน

ตลาดการค้าอาเซียน  

3. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมอืระหว่างท้อ งถิ่น รวมถึงหนว่ยงาน

ภาครัฐและเอกชน  เพื่อให้ชุมชนมีอ านาจในการตอ่รองการจัดหาปัจจัยการผลติ  

เพื่อลดตน้ทุนในการผลติ  ตลอดจนแสวงหาโอกาสทางการตลาดทั้งในและ

ตา่งประเทศร่วมกันในลักษณะกลุม่เครือข่าย  

4. สง่เสริมการนาระบบเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ  

เพิ่มประสทิธิภาพในการผลิต  การออกแบบเพื่อเพิ่มคุณภาพ  สร้างมูลคา่เพิ่ม

ให้กับสนิค้า/บริการ การตลาดและการขายที่เชื่อมโยงสู่ตลาดภายนอก เป็นต้น  

/2) ยุทธศาสตร์… 

 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 

อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   

อ ้าเ ภอ สันป ่าตอ ง  จังหวัดเช ียง ใ หม่ 
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2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา  

การพัฒนาเศรษฐกจิตาม

แนวทางปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียง  

 

ชุมชนยึดถือและปฏิบัติตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพียงให้เกดิภูมิคุ้มกันทาง

เศรษฐกจิท้องถิ่นมีการพัฒนา

ดา้นการท่องเที่ยว  วิสาหกิจใน

ชุมชนมคีวามพร้อมแข่งขัน

และรองรับผลกระทบจากการ

เข้าร่วมประชาค มเศรษฐกจิ

อาเซียน (AEC)  

2.3 สง่เสริมการค้า  การลงทุนที่

เกิดประโยชนใ์นท้องถิ่น  
 

1. เสริมสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมและเอื้อตอ่การค้าการลงทุนในท้องถิ่น  เช่น 

บูรณาการระหว่างหนว่ยงานตา่งๆ  เพื่อปรับปรุงกฎระเบียบ  ลดข้อจากัดต่างๆ  

จัดต้ังกองทุน  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริ มให้ผู้ประกอบการสามารถในทอ้งถิ่นดา

เนนิธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

2. การสร้างการมสีว่นร่วมในการสง่เสริมการออมในทุกระดับชุมชนเศรษฐกจิ  

การขยายธุรกิจบนพื้นฐานของความเข้าใจและความพร้อมของชุมชน  ลดสิ่งจูงใจ

ตอ่กจิกรรมทางเศรษฐกจิในลักษณะเก็งกาไรหรือไม่ ก่อให้เกดิผลผลิตทาง

เศรษฐกจิอย่างแท้จริง  

 

 

 

 

 

 

 

 

/2) ยุทธศาสตร์… 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 
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2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา  

การพัฒนาเศรษฐกจิตาม

แนวทางปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียง  

 

ชุมชนยึดถือและปฏิบัติตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพียงให้เกดิภูมิคุ้มกันทาง

เศรษฐกจิท้องถิ่นมีการพัฒนา

ดา้นการท่องเที่ยว วิสาหกิจใน

ชุมชนมคีวามพร้อมแข่งขัน

และรองรับผลกระทบจากการ

เข้าร่วมประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียน (AEC)  

2.4 สง่เสริมการท่องเที่ยวที่

สอดคล้องกับศักยภาพชุมชนและ

เกิดประโยชนต์อ่คนในท้องถิ่น  
 

1. สง่เสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน  ทั้งกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเดมิ

และเพิ่มกิจกรรมใหม่  เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  เชิงสุขภาพ และเชิงนเิวศ  

ที่สอดคล้องกับวิถชีีวิต  ขนบธรรมเนียมประเพณี  บนพื้นฐานของการมสีว่นร่วม  

เหมาะสมกับศักยภาพและเกดิประโยชน์ต่อคนในท้องถิ่น  

2. สร้างการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงระหว่างหนว่ยงานภาครัฐ  เอกชนและท้องถิ่น  

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยว  ในการพัฒนาและประชาสัมพันธ์

เผยแพร่กจิกรรมทางการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักทั้งในระดับประเทศและ

ตา่งประเทศ  

3. สนับสนุน ให้เกดิชุมชนตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จในการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวที่เป็นรูปธรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจและเป็นตน้แบบในการขยายผล

ความส าเร็จไปสูชุ่มชนอื่นๆ  

 

 

 

 

 

/3) ยุทธศาสตร์… 
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3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา  

การบริหารจัดการ

ทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  

 

ชุมชนมจีิตสานึกและมีส่วน

ร่วมในการปฏบิัตเิพื่อปูองกัน

และแก้ปัญหาในดา้นการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์

ระบบนเิวศ  
 

3.1 การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อมโดยชุมชน  
 

1. รณรงค์ประชาสัมพันธใ์ห้ชุมชนตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมในการผลิตและบริโภคที่สง่ผล  กระทบตอ่

สิ่งแวดล้อม  

2. จัดกจิกรรมส่งเสริม  สนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มตา่งๆ  มคีวามรู้ ความเข้าใจที่

ถูกตอ้ง ในการปูองกัน แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  

3. สง่เสริมกิจกรรมการเพิ่มพืน้ที่สเีขียวในชุมชน  เช่น ปลูกปุาในพืน้ที่ตน้น้า  พืน้ที่

สาธารณะ สร้างฝายตน้น้าลาธาร โดยให้ชุมชนเป็นผู้มีบทบาทหลักในการริเริ่มดา

เนนิการและภาครัฐให้การสนับสนุน  

4. ก าหนดบทบัญญัตขิ้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ปรับปรุงกฎระเบียบดา้น

สิ่งแวดล้อมให้สอดคลอ้งกับแต่ละพืน้ที่  การก าหนดขอบเขตพื้นที่  (Zoning) อย่าง

เป็นรูปธรรม และนากฎระเบียบมาบังคับใช้อย่างจริงจัง  
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3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา  

การบริหารจัดการ

ทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  

 

ชุมชนมจีิตสานึกและมีส่วน

ร่วมในการปฏบิัตเิพื่อปูองกัน

และแก้ปัญหาในดา้นการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์

ระบบนเิวศ  
 

3.2 การควบคุม ปูองกัน 

แก้ปัญหาขยะและมลภาวะใน

ชุมชน  
 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  เช่น ปัญหานา้เสยี 

ขยะมูลฝอย  โดยสง่เสริมให้ชุมชนสามารถดาเนนิการดว้ยตนเองมากขึ้นอย่าง

ตอ่เน่ือง  

2. การให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน  เพื่อลดปริมาณ

ขยะ มกีารคัดแยกที่เหมาะสม มกีารกาจัดขยะอย่างถูกวธิี และสร้างประโยชน์จาก

ขยะในชุมชน รวมถึงการดูแลรักษาแมน่า้ลาคลองไมใ่ห้เน่าเสีย  

3. สง่เสริมการจัดต้ังกลุม่และเครอืข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน  เช่น การแก้ปัญหาหมอกควัน  ไฟปุาและอุทกภัย  และ

บูรณาการในการบริหารจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกับหนว่ยงานองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น หนว่ยงานภาครัฐและภาคพีัฒนาที่เกี่ยวข้อง  

4. สร้างองค์ความรู้จากการศึกษาดูงานการหาต้นแบบที่ดีในการบริหารจัดการ

ขยะและมลภาวะเพื่อนามาเป็นแบบอยา่งแนวทางปฏบิัติ  ขยายผลสูชุ่มชนและ

ท้องถิ่นอ่ืน โดยการมสีว่นร่วมของชุมชน องคก์รภาคเอกชน  เช่น การพัฒนาระบบ

การกาจัดขยะมูลฝอย  การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟปุา  การแก้ไขปัญหานา้

เสยีและแม่น้า ล าคลอง  
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3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา  

การบริหารจัดการ

ทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  

 

ชุมชนมจีิตสานึกและมีส่วน

ร่วมในการปฏบิัตเิพื่อปูองกัน

และแก้ปัญหาในดา้นการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์

ระบบนเิวศ  
 

3.3 สง่เสริมการใช้พลังงาน

ทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน  
 

1. สง่เสริม สนับสนุนและนางานวิจัยเกี่ยวกับพลังงานทดแทนมาใช้ปฏิบัติอย่าง

เป็นรูปธรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  โดยเริ่มจากหน่วยงานภาครัฐ  และขยายผล

ตอ่ไปยังภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ที่อยู่อาศัยและอื่นๆ  

2. ให้ความรู้ ปลูกจิตสานึกและสร้างแรงจูงใจของคน ในท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์

พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน  โดยเปรียบเทียบให้เห็นถงึประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น

ตอ่ตนเองและท้องถิ่นอย่างยั่งยนื  
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4) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ ์ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา  

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ  

สบืสานศิลป วัฒนธรรม 

จารีตประเพณแีละภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น  

ชุมชนและองคก์รภาคสังคมใน

ท้องถิ่น สามารถอนุรักษ์ ฟื้นฟู

และสบืสาน ศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณแีละภูมปิัญญา

อันเป็นเอกลักษณข์องท้องถิ่น

ของตนใหด้ารงอยู่ได้อย่าง

ยั่งยนื  
 

 

4.1 พัฒนาองค์ความรู้ดา้น

ศิลปวัฒนธรรม และภูมปิัญญา

ท้องถิ่นในเชงิองคร์วม  
 

1. สร้างเครือข่ายบุคลากรหรือกลุม่บุคคลเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานทางดา้น

ศิลปวัฒนธรรมและการรวบรวมภูมปิัญญาท้องถิ่น  ให้เป็นแกนหลักในการศึกษา  

รวบรวมภูมปิัญญาในท้องถิ่น และมสีว่นร่วมในการพัฒนา  

2. สร้างแหลง่เรียนรู้เพื่อการสืบคน้ภูมปิัญญา /อัตลักษณ์ท้องถิ่น  เชื่อมโยงแหลง่

การเรียนรู้ในชุมชน  เช่น การใช้วัด  สถานศึกษา  พิพิธภัณฑ์  หรือสถานที่ที่

เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน  ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่นให้

เยาวชนและผู้ที่สนใจ โดยมุง่เนน้การปรับปรุงและใช้งานแหลง่เรียนรู้เดิมที่มีอยู่ให้

สามารถใช้งานได้และมคีวามนา่สนใจ  

3. สง่เสริม สนับสนุนให้เกดิกจิกรรมการพัฒนาและสร้างสรรค์งานศิลปะ  ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นสาขาตา่งๆ  เช่น การจัดนิทรรศการ  การเสวนา  การประชุมใน

ชุมชน เพื่อการแลกเปลี่ยน เรียนรู้และสร้างกลุ่มกิจกรรมศิลปะที่เกี่ยวข้องกับภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น  
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4) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ ์ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน (ต่อ) 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา  

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ  

สบืสานศิลป วัฒนธรรม 

จารีตประเพณแีละภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น  

ชุมชนและองคก์รภาคสังคมใน

ท้องถิ่น สามารถอนุรักษ์ ฟื้นฟู

และสบืสาน ศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณแีละภูมปิัญญา

อันเป็นเอกลักษณข์องท้องถิ่น

ของตนใหด้ารงอยูไ่ด้อย่าง

ยั่งยนื  
 

 

4.2 อนุรักษ์และสง่เสริม

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน  
 

1. ปลูกจิตสานึกการอนุรักษ์วัฒนธรรมทอ้งถิ่นในระดับครอบครัว  ซึ่งเป็นสถาบัน

รากฐานใหเ้ด็กและเยาวชนในชุมชน นอกเหนือจากสถาบันการศึกษา  เช่น รณรงค์

การใช้ภาษา /การแตง่กายลา้นนา  การอนุรักษ์อักษรเมอืง  ดนตรีพื้นบ้าน  สง่เสริม

วัฒนธรรมประเพณใีนโรงเรียนฯ รวมถงึการอนุรักษ์ด้านสถาปัตยกรรมต่างๆ  แห่ง

ลา้นนา มกีารออกแบบหรือกอ่สร้างโดยคงเอกลักษณ์ทางดา้นศิลปะ  

2. สง่เสริมชุมชนในการสร้างกลุม่ส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนาและคุณธรรม

จริยธรรมในชุมชน สง่เสริมและจัดกจิกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณขีองชน

เผ่าในทอ้งถิ่น รวมถึงกิจกรรมทางศาสนา  

3. สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ในการเฝูาระวังและปูองกันผลกระทบจาก

การเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อวิถชีีวิตชุมชน  

 

 

 

 

 

 

/4) ยุทธศาสตร์… 
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4) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ ์ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน (ต่อ) 

 

ยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา  

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ  

สบืสานศิลป วัฒนธรรม 

จารีตประเพณแีละภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น  

ชุมชนและองคก์รภาคสังคมใน

ท้องถิ่น สามารถอนุรักษ์ ฟื้นฟู

และสบืสาน ศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณแีละภูมปิัญญา

อันเป็นเอกลักษณข์องท้องถิ่น

ของตนให้ดารงอยู่ได้อย่าง

ยั่งยนื  
 

 

4.3 การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่นสู่ภายนอก  
 

1. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับศลิปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่นใน

รูปแบบตา่งๆ  เช่น เอกสาร รายการโทรทัศน์  สื่อ online เป็นต้น เพื่อเผยแพร่ให้

เกิดการรับรู้ในวงกวา้ง โดยมุง่เนน้ความคุ้มค่าและมปีระสทิธิภาพ  

2. จัดกจิกรรมเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่นไปยังสถานที่

ตา่งๆภายนอก  เช่น การจัดกจิกรรม  Roadshow การเข้าร่วมงานแสดงสนิค้า

เกี่ยวกับศลิปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว  เพื่อให้เกดิการรับรู้ในวงกวา้งและเป็น

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/5) การพัฒนา… 
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อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   
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5) การพัฒนาคุณภาพชวิีตของประชาชน 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา  

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชน  

 

ประชาชนกลุม่ต่างๆ

โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและ

เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ

และผู้ประสบปัญหาทางสังคม 

ได้รับบริการและสวัสดิการ

จากองคก์รปกครองสว่น

ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง รวดเร็ว

และเป็นธรรมบนพืน้ฐานของ

การพึ่งพาตนเอง  
 

5.1 สง่เสริมการศึกษาและการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต  
 

1. จัดใหม้ศูีนย์การเรียนรู้ดา้นต่างๆ ที่เป็นการศกึษาทั้งในระบบและนอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ พร้อมทัง้เสริมสร้างสภาพแวดล้อมแหลง่

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่เหมาะสมและเพียงพอสาหรับประชาชน กลุม่อาชีพและการ

รวมกลุม่ตามอัธยาศัย  

2. สง่เสริม พัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานบริการทางศึกษาของ

สถานศึกษาในสังกัดและสถาบันอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเหล่ือมล้าและสร้าง

โอกาสทางการศึกษาสาหรับประชาชนทุกระดับ พัฒนาความพร้อมต่อการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  

 

5.2 การส่งเสริมสุขภาวะที่ดขีอง

คนในชุมชน  

 

1. พัฒนาระบบสวัสดกิารและบริการสุขภาพทางด้านสร้างเสริมสุขภาพ ปูองกัน

โรค รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มคีุณภาพมาตรฐาน โดยให้ประชาชน

ในชุมชนสามารถเข้าถงึบริการไดส้ะดวกและทั่วถึง  

2. สง่เสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง 

รวมถึงการจัดกจิกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจของคนใน

ชุมชน  

 

/5) การพัฒนา… 
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5) การพัฒนาคุณภาพชวิีตของประชาชน (ต่อ) 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา  

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชน  

 

ประชาชนกลุม่ต่างๆ

โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและ

เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ

และผู้ประสบปัญหาทางสังคม 

ได้รับบริการและสวัสดิการ

จากองคก์รปกครองสว่น

ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง รวดเร็ว

และเป็นธรรมบนพืน้ฐานของ

การพึ่งพาตนเอง  

5.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 

เยาวชน สตรี คนชราและ

ผู้ดอ้ยโอกาส  
 

1. รวบรวมข้อมูลผู้ดอ้ยโอกาสในท้องถิ่น เพื่อจัดทาแผน ก าหนดแนวทางในการ

สงเคราะหผ์ู้ดอ้ยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ประสบปัญหาสังคม ทั้งในด้านการศึกษา การ

พัฒนาอาชีพ การเข้าถงึปัจจัยการยังชีพ การผลติ  

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมสาหรับผู้ดอ้ยโอกาสทุกกลุ่ม เช่น การจัด

ทาทะเบียนเพื่ออานวยความสะดวกในการรับบริการด้านต่างๆ การสร้างทางลาด

สาหรับผู้พิการ การรักษาพยาบาล เป็นต้น  

3. สง่เสริม และพัฒนาการรวมกลุม่อาชีพใหแ้ก่ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน /ท้องถิ่น 

ตามศักยภาพของชุมชน เพื่อให้มีงานทา มรีายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

 

 

 

 

 

 

 

/6) ยุทธศาสตร์… 
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อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   
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6) ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา  

การปูองกัน บรรเทาสา

ธารณภัยและการรักษา

ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยในชุมชน  

 

ประชาชนมีความสามัคคแีละ

ความสมานฉันท์ในหมูค่ณะ

สามารถปูองกันและรับมอืกับ

สาธารณภัยต่างๆ ได้อย่าง มี

ประสทิธิภาพ สามารถลด

ปัญหายาเสพติดและความไม่

ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน

ในชุมชน  
 

 

6.1 การรักษาความสงบเรียบร้อย

และความปลอดภัยในชุมชน  
 

1. สง่เสริมให้มีการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครชุมชน ต ารวจบ้าน กลุม่จิตอาสา 

เพื่อเฝูาระวังและรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน  

2. รณรงค์ ประชาสัมพันธแ์ละจัดกจิกรรมด้านตา่งๆ เพื่อปูองกันภัยต่างๆ ที่อาจ

เกิดในชุมชน อันเกี่ยวกับการละเมิดและการประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมาย รวมถึง

ภัยจากอุบัตเิหตุจราจรบนทอ้งถนน  

3. สร้างกิจกรรมสง่เสริมการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งและความ

สามัคคขีองหมูบ่้าน เปิดโอกาสใหทุ้กภาคสว่นมีโอกาสในการเสนอปัญหา ความ

ตอ้งการและก าหนดนโยบาย กฎระเบียบของชุมชน เพื่อความสงบเรียบร้อยและ

ความปลอดภัยของชุมชนร่วมกัน  

 

 

 

 

 

 

 

6) ยุทธศาสตร์.. 
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6) ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน (ต่อ) 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา  

การปูองกัน บรรเทาสา

ธารณภัยและการรักษา

ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยในชุมชน  

 

ประชาชนมีความสามัคคแีละ

ความสมานฉันท์ในหมูค่ณะ

สามารถปูองกันและรับมอืกับ

สาธารณภัยต่างๆ ได้อย่าง มี

ประสทิธิภาพ สามารถลด

ปัญหายาเสพติดและความไม่

ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน

ในชุมชน  
 

 

6.2 การปูองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย  
 

1. สง่เสริมการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (อป

พร.) กลุม่อาสาสมัครดับไฟปุา โดยให้การสนับสนุนงบประมาณและสิ่งจูงใจใน

การดาเนนิกจิกรรม การมีจิตอาสาของประชาชนในชุมชน เพื่อปูองกันดูแลความ

สงบเรียบร้อยและภัยพิบัติต่างๆที่อาจเกิดขึน้  

2. พัฒนา ปรับปรุงระบบและเพิ่มประสทิธิภาพงานการปูองกันบรรเทาสาธารณ

ภัยและรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชนอย่างพอเพียง ทั้งในด้านบุคลากร 

งบประมาณ เครื่องมอื อุปกรณ ์เทคโนโลยสีารสนเทศด้านการบริหารจัดการและ

บรรเทาสาธารณภัยในภาพรวม ร่วมกันระหว่างหนว่ยงานองคก์รปกครองสว่น

ท้องถิ่น หนว่ยงานภาครัฐและภาคเอกชน  

 

 

 

 

 

 

 

6) ยุทธศาสตร์.. 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 

อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   
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6) ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน (ต่อ) 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา  

การปูองกัน บรรเทาสา

ธารณภัยและการรักษา

ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยในชุมชน  

 

ประชาชนมีความสามัคคีและ

ความสมานฉันท์ในหมูค่ณะ

สามารถปูองกันและรับมอืกับ

สาธารณภัยต่างๆ ได้อย่าง มี

ประสทิธิภาพ สามารถลด

ปัญหายาเสพติดและความไม่

ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน

ในชุมชน  
 

 

6.3 การปูองกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด อบายมุขและปัญหา

แรงงานต่างด้าว  
 

1. บูรณาการความร่วมมอืระหว่างองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นกับหนว่ยงานที่

เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข เช่น โรงเรียน วัด องคก์ร

ภาคเอกชน ผู้ประกอบการและประชาชนในท้องถิ่น ฯลฯ เพื่อก าหนดมาตรการเฝูา

ระวัง ปูองกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึน้อย่างตอ่เน่ืองและดาเนนิการตาม

กฎหมายอย่างจริงจัง  

2. สง่เสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการเฝูาระวัง ปูองกันปัญหายาเสพติด 

อบายมุขและปัญหาแรงงานต่างด้าว ภายในชุมชน ตัง้แตร่ะดับครอบครัว ชุมชน

และสังคมอย่างเป็นระบบ  

3. พัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวให้มีสิทธิตามที่กฎหมายก าหนด  

ตลอดจนเตรียมความพร้อม เฝูาระวังผลกระทบ และปูองกัน ปัญหาที่อาจเกิดขึน้

จากแรงงานต่างด้าวทั้งในระบบและนอกระบบตามกฎหมาย  

 

 

 

 

 

/7) ยุทธศาสตร์… 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 

อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   
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7) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา  

การบริหารจัดการ

บ้านเมอืงที่ดี  

 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นมี

กระบวนการบริหารจัดการ

ภายใต้หลัก ธรรมาภิบาลและ

การจัดบริการสาธารณะแก่

ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ  

และเกิดผลสัมฤทธิ์  

7.1 พัฒนาขีดความสามารถ

บุคลากรท้องถิ่น  
 

1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นใหม้คีวามรู้ความสามารถในการ

ปฏบิัตงิานและการบริการประชาชนอย่างมปีระสทิธิภาพ เพื่อให้ประชาชนมีความ

พึงพอใจและสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่น

และจังหวัด  

2. เสริมสร้างจิตสานกึ ขวัญ กาลังใจและทัศนคติที่ดีของบุคลากรท้องถิ่นทุก

ระดับในการให้บริการประชาชน  
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อ ้าเ ภอ สันป ่าตอ ง  จังหวัดเช ียง ใ หม่ 

-80- 
 

7) ยทุธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ตอ่) 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา  

การบริหารจัดการ

บ้านเมอืงที่ดี  

 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นมี

กระบวนการบริหารจัดการ

ภายใต้หลัก ธรรมาภิบาลและ

การจัดบริการสาธารณะแก่

ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ  

และเกิดผลสัมฤทธิ์  

7.2 พัฒนาประสิทธภิาพในการ

บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิ

บาล  
 

1. พัฒนาและปรับปรุงประสทิธิภาพระบบงานและการให้บริการประชาชน โดย

มุง่เนน้ผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าในการปฏบิัตภิารกิจ ค านงึถึงความตอ้งการของ

ประชาชน  

2. พัฒนากลไกการทางานที่เข้มแข็งและโปร่งใส โดยอาศัยความร่วมมอืเป็นภาคี

หรือข้อตกลงความร่วมมอื และการบูรณาการระหว่างหนว่ยงานอย่างเป็น

รูปธรรม โดยค านงึถึงผลประโยชน์สาธารณะของผู้รับบริการเป็นหลัก ภายใต้การ

ตัดสนิใจที่ยดึหลักคุณธรรมจริยธรรม การรับผิดชอบตอ่ส่วนรวม การพร้อมรับ

การตรวจสอบจากประชาชน และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มกีารเปิดเผย

ข้อมูลหนว่ยงานตามกฎหมาย  

3. จัดหาเครื่องมอืและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพใน

การให้บริการ ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมการให้บริการเพื่อเตรียมความพร้อมการ

พัฒนาทอ้งถิ่นสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  

 

 

 

 

/7) ยุทธศาสตร…์ 
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7) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ตอ่) 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา  

การบริหารจัดการ

บ้านเมอืงที่ดี  

 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นมี

กระบวนการบริหารจัดการ

ภายใต้หลัก ธรรมาภิบาลและ

การจัดบริการสาธารณะแก่

ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ  

และเกิดผลสัมฤทธิ์  

7.3 สง่เสริมการมีส่วนร่วมของ

ทุกภาคสว่นในการตรวจสอบ

ควบคุม  
 

1. สง่เสริมสนับสนุนกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน  กลุม่องค์กร 

หนว่ยงานและผู้มีส่วนไดเ้สยีจากการดาเนินงานในการพัฒนาของท้องถิ่น  และเปิด

โอกาสใหม้สีว่นร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นในการก าหนดบทบัญญัติ 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานประโยชน์ของภาคสว่นต่างๆ ให้เสมอภาคและ

มคีวามสมดุล  

2. สง่เสริมและจัดใหม้รีะบบการควบคุมภายในองค์กรภาครัฐตามที่กฎหมาย

ก าหนด และการเปิดเผยข้อมูลการดาเนนิงานเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ

จากทุกภาคสว่น  

 

 

 

 

 

 

 

(๖)  ยุทธศาสตร์…



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 

องค ์กา รบริหารส่วนต้าบล น ้าบ่อหลวง   

อ้าเ ภอสัน ป่าตอง  จังห วัดเชียงใหม ่
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(๖)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

 

วิสัยทัศน์ 

นครแห่งชวีิตและความมั่งคั่งบนฐานของความสง่างามทางวัฒนธรรม และ 

ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนระดับสากล 

 

พันธกิจ 

  1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการทอ่งเท่ียวและบรกิารระดับสากล 

  2. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางของการค้า การลงทุน และการคมนาคมขนส่ง 

ในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ 

  3. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางเกษตรปลอดภัย 

  4. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ 

    5. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองนา่อยู่บนพื้นฐานความสง่างามทางวัฒนธรรมล้านนา 

 

ประเด็นยุทธศาสตร ์

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1: การพัฒนาเศรษฐกจิอย่างสมดุลและยั่งยืน 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2: การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู ้ภูมิปัญญาจิตสาธารณะ และพัฒนา

ศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4: การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5: การพัฒนาระบบบรหิารจัดการภาครัฐและการให้บรกิารประชาชนที่มี

ประสิทธิภาพ โปรง่ใส และเป็นธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

/(๗)  ยุทธศาสตร…์ 

 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 

องค ์กา รบริหารส่วนต้าบล น ้าบ่อหลวง   

อ้าเ ภอสัน ป่าตอง  จังห วัดเชียงใหม ่
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(๗)  ยุทธศาสตร์พัฒนาอ าเภอ   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ 

วิสัยทัศน์การพัฒนาอ าเภอสันป่าตอง 

“เมืองแห่งวัฒนธรรม เศรษฐกจิ และคุณภาพชวีิตที่ด”ี 

เป้าประสงค์ 

ชุมชนเขม้แข็ง ร่วมแรงกลมเกลียว ข้าวเหนียวสันปาุตอง 

เมืองทองหัตถกรรม น าเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ ตลาดกลางการเกษตร 

พันธกิจ 5 ด้าน ได้แก ่

  1. ด้านเศรษฐกิจ :พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ อย่างยั่งยืน ตามแนวทาง

เศรษฐกจิพอเพยีง 

  2. ด้านสังคม :ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ดีบนพื้นฐานวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญา

ทอ้งถิ่น 

  3. ด้านความมั่นคง :สร้างชุมชนเขม้แข็งและสังคมที่สงบสุข 

  4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ให้มี

ความสมบูรณแ์ละยั่งยืน 

  5. ด้านบรหิารจัดการ :พัฒนาการให้บรกิารสาธารณะตามหลักธรรมาภบิาลบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม

ของประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอสันป่าตอง 

ด้านเศรษฐกิจ  

  : พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและสาธารณูปโภค 

  : แก้ไขปัญหาความยากจน 

  : ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการทอ่งเท่ียว 

  : ส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 

  : ส่งเสริมวิสาหกจิชุมชน,ผลิตภัณฑ์ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

/ด้านสังคม … 

 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 

องค ์กา รบริหารส่วนต้าบล น ้าบ่อหลวง   

อ้าเ ภอสัน ป่าตอง  จังห วัดเชียงใหม ่
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ด้านสังคม  

  : ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพด ี

  : ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็ง 

  : ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและการเรยีนรู้ คู่คุณธรรม 

  : ส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคมอย่างท่ัวถงึ และการอยู่รว่มกันอย่างเป็นสุข 

  : ส่งเสริมและอนุรักษ ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

  : ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและงานท า 

ด้านความม่ันคง 

  : ปอูงกัน-ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

  : ปอูงกัน บรรเทา สาธารณภัย และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

  : ปอูงกันและแก้ไขปัญหาต่างด้าว 

ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

  : อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ 

  : ปอูงกัน ควบคุม แก้ไขปัญหามลพิษ 

  : ส่งเสริมให้มีการใชพ้ลังงานทดแทนและประหยัดพลังงาน 

ด้านบริหารจัดการ 

  : เสริมสร้างการบรหิารงานตามหลักธรรมาภบิาล 

  : พัฒนาขดีความสามารถในการบรกิารสาธารณะอย่างครอบคลุมและท่ัวถงึ 

  : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างจติส านกึของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย 

  : พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างท่ัวถงึ 
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(๙)  การพัฒนาตามนโยบายของผู้บรหิารท้องถิ่น 

ค าแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าบ่อหลวง 

ต่อสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลน้ าบ่อหลวง 

สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  ๑ / ๒๕๕8 

มนีาคม  ๒๕๕8 

เรียน   ประธานสภา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าบ่อหลวง  ที่เคารพทุกท่าน 

 ตามที่หนังสือ  ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1117 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ ์2558  เรื่อง  การได้มา

ซึ่งสมาชกิสภาท้องถ่ินหรือผูบ้รหิารท้องถ่ินเป็นการชั่วคราว  ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ         

ที่ 1/2557  เรื่อง  การได้มาซึ่งสมาชกิสภาท้องถ่ินหรือผูบ้รหิารท้อ งถ่ินเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 25 

ธันวาคม 2557  จึงมีหนังสือสั่งการพิจารณา ดังนี้ 

 กรณีผู้บริหารทอ้งถิ่น  เมื่อประธานกรรมการสรรหาประกาศแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารทอ้งถิ่น  ตามข้อ 6 

ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชกิสภา ทอ้งถิ่นหรือ

ผู้บริหารทอ้งถิ่นเป็นการชั่วคราว  ลงวันที่ 25 ธันวาคม พุทธศักราช 2557 กอ่นที่ผู้บริหารทอ้งถิ่นจะเขา้รับ

หน้าท่ี ประธานสภาทอ้งถิ่นจะต้องเรยีกประชุมสภาทอ้งถิ่น  เพ่ือให้ผูบ้รหิารท้องถ่ินแถลงนโยบายต่อสภา

ทอ้งถิ่นโดยไม่มีการลงมติ  ภายใน 30 วัน นับแต่ วันที่ประธานกรรมการสรรหาได้มีประกาศแต่งตั้งให้เป็น

ผู้บริหารทอ้งถิ่น ตามมาตรา35/4 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ.2537  

จึงขอแถลงนโยบายดังกล่าวต่อสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลน้ าบอ่หลวง  ดังนี้ 

 นโยบายการพัฒนาของผูบ้รหิารท้องถ่ิน 

1. นโยบายเร่งด่วน 

1.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  องค์กร และเครือข่ายชุมชนในการพัฒนาต าบล 

อย่างเป็น    รูปธรรม และยั่งยืนต่อไปในทุก ๆ ด้าน   

1.2 พัฒนาบุคลากร ข้าราชการ ลูกจ้างขององค์การบรหิารส่วนต าบลน้ าบอ่หลวงให้ มี 

ความรู้  ความสามารถและสภาพจิตใจที่พร้อมส าหรับการบรหิาร และบริการประชาชน   

1.3 บรหิารงานด้วยความ  ซื่อสัตย์ สุจริต   โปรง่ใส   ยุติธรรม    โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วน 

ร่วมในการบรหิารจัดการ   โดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง  จัดงบประมาณด้วยความเป็นธรรม   และ

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดประโยชน์และความอยู่ดีกินดีของพ่ีน้องประชาชน 

1.4 เผยแพรข่้อมูลข่าวสารในการบรหิารงานให้ทราบอย่างท่ัวถงึและต่อเนื่อง 

 

 

 

 

/2.นโยบาย… 
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2.นโยบายทั่วไป 

   2.1 นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  2.1.1 กอ่สร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา  ถนนภายในหมู่บา้นให้ได้มาตรฐานและสามารถเชื่อมต่อกับ

ถนนระหว่างหมู่บา้น  และหมู่บา้นเช่ือมต่อกับต าบลให้เหมาะแก่การสัญจรไปมา 

  2.1.2 กอ่สร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา  สะพานทางเทา้ สะพานคอนกรีต ท่อระบายน้ าให้เหมาะสม

และครอบคลุมทุกหมู่บา้น 

  2.1.3 ปรับปรุง บ ารุงรักษาและซอ่มแซมระบบประปาให้มีความพร้อมในการให้บรกิารและทั่วถึงทุก

หมู่บา้น 

  2.1.4 ขยายบรกิารไฟฟูาให้ทั่วถึงและครอบคลุมทัง้ต าบล โดยขยายเขตไฟฟูา การติดตั้งไฟฟูา

สาธารณะตามทอ้งถนน พร้อมทั้งปรับปรุง ซอ่มแซม บ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

  2.1.5 กอ่สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานอื่นๆ ตามความจ าเป็นที่เรง่ด่วน ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ

บรหิารส่วนต าบล 
 

2.2 นโยบายด้านการพัฒนาสังคม 

  2.2.1 ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ตดิเชื้อและผูถู้ก

ทอดทิ้ง ให้มีสุขภาพชวีิตที่ดีขึน้ ตลอดจนกลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มผูสู้งอายุและกลุ่มมวลชนต่างๆ ให้สามารถ

ด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมได้อย่างมีความสุข 

  2.2.2 เฝาูระวังสถานการณ ์พร้อมให้ความร่วมมือกับส่วนราชการต่างๆ ในการปอูงกันและบ าบัดผู้

ติดยาเสพติด 

  2.2.3 พัฒนาปรับปรุงงานปอูงกันบรรเทาสาธารณภัย(อปพร.) และการรักษาความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน โดยสามารถชว่ยเหลือผู้ประสบภัยได้อยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยการปรับปรุงวัสดุ 

อุปกรณ์และบุคลากร ตลอดจนศูนย์กู้ชีพ-กูภ้ัยในระดับต าบล 

  2.2.4 สนับสนุนงบประมาณและการท างานแบบบูรณาการ ร่วมกับฝุายปกครอง ต ารวจ ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในต าบลน้ าบอ่หลวง 
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2.3. นโยบายด้านพัฒนาเศรษฐกจิ 

  2.3.1 พัฒนาส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชน  ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อให้ประชาชนต าบล

น้ าบอ่หลวงใช้ชีวิตบนพืน้ฐานความพอเพยีงในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข 

  2.3.2 พัฒนาฝึกอบรมและส่งเสริมอาชพีให้แก่ประชาชนอย่างเหมาะสม  เช่น สนับสนุนกลุม่อาชีพ

ต่างๆ ในต าบลตามความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกจิ 

  2.3.3 ส่งเสริมให้ความรู้กับกลุ่มเกษตรกรใชปุ้ย๋หมักในการเกษตรเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 

  2.3.4 พัฒนาฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการพัฒนาผลผลิตให้ได้มาตรฐานโดยร่วมกับศูนย์

ถา่ยทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลน้ าบ่อหลวง 

  2.3.5 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณล าน้ าขานให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจ าต าบลน้ าบ่อหลวง ตามแนว

พระราชด าริ 
        

  2.4.  นโยบายด้านการพัฒนาแหล่งน้ า 

  2.4.1 สนับสนุนการขุดลอก ล าเหมืองและแหล่งน้ าธรรมชาติให้สามารถใชป้ระโยชน์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เช่น ขุดลอกแมน่้ าขาน ล าเหมืองต่างๆเป็นต้น  

 2.4.2  สนับสนุนส่งเสริมการก าจัดวัชพืช  แหล่งน้ าธรรมชาติ  ให้ครอบคลุมทัง้ต าบล 

  2.4.3 พัฒนาแหล่งน้ าทางการเกษตรกรรม ให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร เช่น  การขุด

บอ่กักเก็บน้ า เป็นต้น 
 

 2.5.  นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

  2.5.1  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยแกป่ระชาชน  โดยการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น  

สถานีอนามัย  โรงพยาบาลชุมชนเป็นต้น 

  2.5.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนสาธารณสุข พร้อมประชาสัมพันธใ์ห้

ความรู้ความเขา้ใจ  ถงึอันตรายจากโรคภัยต่างๆ  โดยการดูแลสุขภาพของประชาชน 

  2.5.3 สนับสนุนงบประมาณทางด้านสาธารณสุข  เพ่ือปอูงกันและระงับโรคติดต่อ  เพ่ิมขีด

ความสามารถในการบรกิารด้านสาธารณสุข 

  2.5.4  สนับสนุนการแก้ไขร่างข้อบัญญัติ องค์การบรหิารส่วนต าบล “ว่าด้วยกจิการที่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ” ที่มีผลต่อภาวะสุขภาพอนามยัของประชาชน 

  2.5.5   ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในการดูแล

สุขภาพอนามัยของประชาชนในต าบล 
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 2.6. นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 

  2.6.1พัฒนาศูนย์เด็กเล็กในระดันปฐมวัยให้มีประสทิธิภาพและประสิทธิผล เป็นที่ยอมรับของ

ประชาชน 

 2.6.2 ส่งเสริมสนับสนุนวัสดุการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสทางสังคม 

  2.6.3 พัฒนาบุคลากรด้านครูให้มีความรูค้วามสามารถมากยิ่งขึน้ และสามารถถา่ยทอดความรู้ให้แก่

เด็กนักเรียน   

  2.6.4 จัดงบประมาณสนับสนุนโครงการต่างๆ ทีเ่ก่ียวกับการศึกษา เช่น โครงการอาหารกลางวัน 

โครงการอาหารเสริม (นม)  

  2.6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถ่ิน และวันส าคัญต่างๆ เช่น งานประเพณี

ยี่เป็ง งานสงกรานต์ ฯลฯ ให้สืบต่อไป    

 2.6.6 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกฬีาทุกเพศ ทุกวัยทุกระดับทัง้ระดับหมู่บ้าน ต าบลและ อ าเภอ 

 2.7 นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  2.7.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษป์อูงกัน และแกไ้ขปัญหา

สิ่งแวดล้อม เช่นการปลูกปุาชุมชนเป็นต้น 

 2.7.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าฝายชะลอน้ า(ฝายแม้ว) 

 2.7.3 ส่งเสริมและสนับสนุนลดการเผาขยะ โดยการรณรงค์ให้ประชาชนท าปุย๋หมัก เป็น ต้น 

 2.8 นโยบายด้านการเมืองและการบรหิาร 

  2.8.1 ส่งเสริมสนับสนุน การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาองค์การบรหิารส่วน

ต าบล โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน เพ่ือทราบถึงปัญหาคว ามต้องการของประชาชนโดย

ผ่านกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน/ต าบลเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

  2.8.2 ส่งเสริมสนับสนุนและเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่สมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วน ต าบลน้ าบอ่หลวง 

ให้สามารถท าหน้าท่ีในทางนิติบัญญัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  2.8.3 ส่งเสริมกระบวนการ การมสี่วนร่วมของประชาชน และเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน ใน

การสร้างความสัมพันธอ์ันดีระหว่างผูน้ าชุมชนกับประชาชนและส่วนราชการต่างๆ 

  2.8.4 ส่งเสริมพัฒนาผู้น าทอ้งถิ่น และบุคลากรผูป้ฏิบัติงานขององค์การบรหิารส่วนต าบล โดย

เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ เขา้ใจบทบาทหน้าท่ี โดยสนับสนุนให้มีบทบาทและส่วนร่วม ศึกษาอบรม เพ่ือมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน 

  2.8.5 พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ   ขององค์การบรหิารส่วนต าบลน้ าบอ่หลวง อย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อรองรับภารกิจตามแผนขั้นตอนกระจายอ านาจ และภารกิจถ่ายโอนจากส่วนราชการ 

2.8.6 พัฒนาด้านอื่นๆ ตามแนวนโยบายของรัฐบาล และอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองทอ้งถิ่น

ตามระเบยีบ กฎหมาย ที่ให้อ านาจไว ้

 

/๓.๒  ปัจจัย…
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๓.๒  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มผีลต่อการพัฒนา 

  (๑)  ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชากรในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนา

ท้องถิ่น  ประกอบด้วย  ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา  พื้นที่เป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย  และการ

คาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  

 

ด้าน ขอบขายและ 

ปริมาณของปญัหา/

ความต้องการ  

สาเหตุของปญหา พื้นทีเ่ปาหมาย/ 

กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 

แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสร้าง

พื้นฐาน 

๑.๑ แหล่งน้ าและ

น้ าประปาในการ

อุปโภค-บริโภค 

ขาดแคลนแหล่งน้ าใน

การเกษตรและ

น้ าประปาส าหรับ

อุปโภค-บริโภคยังไม่

พอเพียงและยังไม่ได้

มาตรฐาน 

ในเขตองค์การบริหาร

ส่วนต าบล 

ประชาชนมีแหล่งน้ า

และมีน้ าประปาใช้

อย่างพอเพียงมี

คุณภาพตาม

มาตรฐานมากขึ้น 

๑.๒ ไฟฟ้า ไฟฟูาสอ่งสว่างทาง

และที่สาธารณะยังไม่

สามารถด าเนินการ

ครอบคลุมพื้นที่ได้

ทั้งหมด 

ทางและที่สาธารณะ

ในเขตองค์การบริหาร

ส่วนต าบล 

ทางและที่สาธารณะมี

แสงสว่างเพียงพอ

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไปมาและปูองกันการ

เกิดอาชญากรรมได ้

๑.๓ ราง/ท่อระบาย

น้ า 

ชุมชนขยายมากขึ้น

ระบบระบายน้ ายังไม่

เพียงพอ เกิดการอุด

ตัน ส่งกลิ่นเหม็นก่อ

ความร าคาญ 

พื้นที่ในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบล 

มีรางระบายน้ า

สามารถระบายน้ าได้

สะดวก ไม่อุดตัน ไม่

ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ

ร าคาญ 

๑.๓ เส้นทาง

คมนาคม 

ประชาชนต้องการ

เส้นทางในการสัญจร

ไปมาเพิ่มมากขึ้น 

และ อบต.ไม่สามารถ

ด าเนินการได้

เนื่องจากพื้นที่ยังไม่

เป็นที่สาธารณะ จะ

ด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อ

ต้องเป็นที่สาธารณะ   

เส้นทางคมนาคมที่

เป็นสาธารณะและ

ประชาชนมีความ

ต้องการให้ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ

คมนาคมเพียงพอและ 

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไปมา 

 

 

/ดาน... 
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ดาน ขอบขายและ 

ปริมาณของปัญหา/

ความต้องการ 

สาเหตุของปญหา พื้นที่เปาหมาย/ 

กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 

แนวโนมอนาคต 

๒. ด้านงานส่งเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

 

๒.๑ ด้าน

สาธารณสุข 

๑) มีการระบาดของ

โรคอุบัติใหม่ โรค

ระบาด โรคติดต่อ 

ในเขตองค์การบริหาร

บริหารส่วนต าบล 

ในพืน้ทีไ่ม่มีการ

ระบาดของโรคอุบัติ

ใหม่  โรคระบาด  

โรคติดต่อ 

๒) ประชาชนในพื้นที่

ปุวยเป็นโรคเรื้อรัง

แนวโน้มที่เพิ่มขึน้ เช่น 

เบาหวาน  ความดัน 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง

และผูปุ้วย 

ในพืน้ไม่มีผู้ปวุยโรค

เรื้อรัง 

๓) ปริมาณขยะและ

น้ าเสียเพิ่มมากขึ้น 

ในเขตองค์การบริหาร

บริหารส่วนต าบล 

ปริมาณขยะและน้ า

เสียถูกก าจัดให้หมด

ด้วยวธิกีารที่ถูกต้อง 

๔) ประชาชนบรโิภค

อาหารทีไ่ม่ปลอดภัย 

ในเขตองค์การบริหาร

บริหารส่วนต าบล 

ประชาชนทราบและ

สามารถเลือกบรโิภค

อาหารที่ปลอดภัยได้

ถูกต้อง 

๒.๒ ที่อยู่อาศัย ประชาชนในพื้นที่บาง

รายมีที่อยูอ่าศัยไม่

มั่นคงแข็งแรง 

ประชาชนในพื้นที่ที่

ได้รับความเดือนร้อน

เรื่องที่อยู่อาศัย 

ประชาชนในพื้นที่

ได้รับความช่อยเหลือ

ซ่อมแซมที่อยูอ่าศัยให้

มั่งคงแข็งแรง  

๒.๓ ประชากร มีการขยายตัวของ

ประชากรเพิ่มมากขึ้น

ท าให้เกิดการขยายตัว

ของอาคารบา้นเรือน

ท าให้เกิดเป็นชุมชน

แออัด   

ในเขตองค์การบริหาร

บริหารส่วนต าบล 

ควบคุมการก้อสร้าง

อาคารบา้นเรือนการ

พิจารณาออก

ใบอนุญาตเพื่อไม่เกิด

ปัญหาจากการ

ก่อสร้างอาคาร 

๒.๔ การอุปโภค-

บริโภค 

ประชาชนบาง

ครัวเรอืนบรโิภค-

บริโภคน้ าที่ยังไม่

สะอาดและมี

สิ่งเจือปน เช่น จาก

น้ าฝน น้ าที่ไม่ได้

คุณภาพ มีตะกอน  

ในเขตองค์การบริหาร

บริหารส่วนต าบล 

ประชาชนบรโิภคน้ าที่

สะอาดถูกสุขลักษณะ 

 

/ดาน… 
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ดาน ขอบขายและ 

ปริมาณของปัญหา/

ความต้องการ 

สาเหตุของปญหา พื้นที่เปาหมาย/ 

กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 

แนวโนมอนาคต 

 ๒.๕ สังคมในชุมชน 

 

๑) การศกึษาสื่อการ

เรยีนการสอนยังไม่

พอเพียง เด็กนักเรยีน

ไม่ได้รับการศกึษาต่อ

ในระดับที่สูงกว่าขั้น

พื้นฐาน และขาด

งบประมาณใน

การศกึษา ครอบครัว

ยากจน    

ในเขตองค์การบริหาร

บริหารส่วนต าบล 

มีสื่อการเรยีนการ

สอนที่พอเพียง     

เด็กนักเรยีนได้รับ

การศกึษาที่สูงขึ้น      

มีงบประมาณใน

การศกึษาเล่าเรยีน 

๒) เด็กและผูสู้งอายุ

บางครอบครัว 

ผูสู้งอายุอยู่ตามล าพัง 

และรับภาระในการ

ดูแลเด็ก 

ผูสู้งอายุและเด็กใน

เขตองค์การบริหาร

บริหารส่วนต าบล 

ผูสู้งอายุและเด็กได้รับ

การดูแลที่ดี 

๓) ผูพ้ิการไม่ได้รับ

ความชว่ยเหลือใน

ด ารงชวีิต 

ผูพ้ิการในเขตองค์การ

บริหารบริหารส่วน

ต าบล 

ผูพ้ิการได้รับความ

ชว่ยเหลือในการ

ด ารงชวีิตและทั่วถึง 

๔) เยาวชนและวัยรุน่

ติดเกมส์ สิ่งลามก  

บุหรี่ เหล้า สาเสพติด 

และท้องก่อนวัยอัน

สมควร     

เยาวชนและวัยรุน่ใน

เขตองค์การบริหาร

บริหารส่วนต าบล 

เยาวชนและวัยรุน่มี

อนาคตที่ดี 
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ดาน ขอบขายและ 

ปริมาณของปัญหา/

ความต้องการ 

สาเหตุของปญหา พื้นที่เปาหมาย/ 

กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 

แนวโนมอนาคต 

๓. ด้านการวางแผน  

การส่งเสริมการลงทุน 

พาณิชยกรรมและการ

ท่องเที่ยว 

๓.๑ การวางแผน ประชาชนไม่มีการ

วางแผนในการ

ด าเนินงาน 

ในเขตองค์การบริหาร

บริหารส่วนต าบล 

ประชาชนสามารถวาง

แผนการด าเนินงานได้

เอง 

๓.๒ การลงทุน ขาดแหล่งเงินลงทุนใน

การท ากิจการและ

ประกอบอาชีพ 

ประชาชนในเขต

องค์การบริหาร

บริหารส่วนต าบล 

มีแหล่งเงนิทุนในการ

ท ากิจการและ

ประกอบอาชีพ 

๓.๓ การพาณิชย  

กรรม 

๑) ประชาชนขาด

สถานที่จ าหน่ายสินค้า 

 

ร้านค้าแผลงลอย ร้านค้าแผงลอยมี

สถานที่ในการขาย

จ าหนา่ยสินค้า 

๒) ผลผลิตทาง

การเกษตรราคาตกต่ า

ระยะทางในการขนส่ง

ผลผลิตไกลจากแหล่ง

รับซ้ือ  

ในเขตองค์การบริหาร

บริหารส่วนต าบล 

ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น 

๓) ค่าแรงต่ าค่าครอง

ชพีสูงขาดแคลนการ

จ้างงาน 

ผูป้ระกอบอาชีพ

รับจ้าง 

ค่าแรงสูงขึน้เหมาะสม

กับค่าครองชพี  มีการ

จ้างงานมากขึน้ 

๔) ครัวเรอืนมีรายได้

เฉลี่ยต่อป ีต่ ากว่า  

๓๐,๐๐๐ บาท   

จ านวน ๙ ครัวเรอืน    

ประชาชนที่มีรายได้ต่ า

กว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

ไม่มีครัวที่ตกเกณฑ์

มารตาฐานรายได้ 

๓.๔ การท่องเที่ยว ในเขต อบต.ไม่มีแหล่ง

ท่องเที่ยวและ

กิจกรรมการ

ท่องเที่ยว 

ในเขตองค์การบริหาร

บริหารส่วนต าบล 

มีแหล่งทองเที่ยวใน

เขต อบต.และส่งเสริม

กิจกรรมการทอ่งเที่ยว

เพิ่มมากขึ้น 
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ดาน ขอบขายและ 

ปริมาณของปัญหา/

ความต้องการ 

สาเหตุของปญหา พื้นที่เปาหมาย/ 

กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 

แนวโนมอนาคต 

๔. ด้านการจัด

ระเบียบชุมชนและ

การรักษาความสงบ

เรียบร้อย 

๔.๑ การจราจร การจราจรบนถนนมี

เพิ่มมากขึ้นอาจท าให้

เกิดอุบัติเหตุขึน้ได้ 

ประชาชนที่สัญจรไป

มาบนถนน 

มีระบบควบคุม

การจราจร เช่น ตดิตั้ง

สัญญาณไกระพริบ

เพื่อเตอืนให้

ระมัดระวัง 

๔.๒ การรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สนิของ

ประชาชน 

มีการท าลายและลัก

ขโมยทรัพย์สินของ

ประชาชนและราชการ 

รวมทั้งเกิดการ

ทะเลาะวิวาทกันใน

ชุมชน  

ประชาชนและส่วน

ราชการ 

มีการปอูงกันและ

รักษาความปลอดภัย

ในชีวติและทรัพย์สิน

ของประชาชนละส่วน

ราชการ เชน่ การ

ติดตั้งกล้องวงจรปิด  

การให้ผูน้ า อปพร. 

ควบคุมและระงับเหตุ

ทะเลาวิวาท 

๕. ด้านการบริหาร

จัดการและการ

อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม 

 

๕.๑ ดนิและน้ าใต้

ดนิ 

เป็นพืน้ที่ที่มีดินเค็ม

และน้ าใต้ดินเป็น

น้ าเค็มหรือมรีสกร่อย 

ไม่สามารถใช้ใน

การเกษตรและ

อุปโภค-บริโภคได้ 

ในเขตองค์การบริหาร

บริหารส่วนต าบล 

ปัญหาเรื่องดินเค็ม

ลดลง จัดหาแหล่งน้ า

จากแหล่งอื่นเพิ่มมาก

ขึ้น   

๕.๒ สิ่งแวดล้อม มีปัญหาเรื่องขยะและ

น้ าเสียเพิ่มมากขึ้นส่ง

กลิ่นเหม็นร าคาญ 

ผูป้ระกอบการและ

ชุมชนในเขตพืน้ที ่

อบต. 

ปัญหาขยะและน้ าเสีย

ลดลง ผูป้ระกอบการ

สามารถก าจัดขยะ

และน้ าเสียเองได้โดย

ไม่ส่งผลกระทบต่อ

ชุมชน  

๖. ด้านศิลปะ  

วัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูมิ

ปญัญาท้องถิ่น 

๖.๑ ศิลปะ 

วัฒนธรรม  จารีต 

ประเพรีและมปีัญหา

ท้องถิ่น ถูกลืมเลอืน

ไปมาก 

ศลิปะ วัฒนธรรม  

จารตี ประเพรีและมี

ปัญหาท้องถิ่น ถูกลืม

เลือนไปมาก 

ในเขตองค์การบริหาร

บริหารส่วนต าบล 

ยกย่อง เชิดชูคนดีหรอื

ปราชญ์ชาวบ้านใน

โอกาสต่างๆ เพื่อเป็น

ตัวอย่างแก่เยาวชน

และประชาชน  ศิลปะ 

วัฒนธรรม จารตี 

ประเพณ ี

/(๒)  ผลการ... 
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  (๒)  ผลการวิเคราะห์ผังเมอืงรวมหรือผังเมืองเฉพาะเพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาทาง

กายภาพในมิติพื้นที ่

   ผังเมอืงรวมจังหวัดเชียงใหม่ 

  ผังเมืองคือ แผนแม่บทของการใชพื้น้ที่ จัดท าโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง  

กระทรวงมหาดไทย และต่อมาเป็นภารกิจของส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด กฎหมายที่ใช้บังคับคือ 

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และผูบ้ังคับใช้ผังคือ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ซึ่งได้แก่เทศบาล

นครเชียงใหม่ เทศบาลต าบล และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในพืน้ที่วางผัง 

               ในปัจจุบันมีการวางผังระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับเมือง และระดับพ้ืนที่เฉพาะ 

เช่น ย่านวัดเกต ย่านวัวลาย หรืออาจวางเป็นผังเฉพาะกจิในพื้นที่ที่เกิดปัญหา เชน่ ผังพ้ืนที่ไฟไหม ้

                ในการวางผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่และผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ กรมโยธาธิการและผังเมือง

บอกวา่ “ เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นและประชาชน ” แต่ในความเป็นจริง คน

เชียงใหม่เกอืบจะไม่รูเ้รื่องการวางผังเมืองมาตัง้แต่ต้น เมื่อ 3 ปีท่ีแล้ว 

 

    ผังเมอืงรวมต าบลน้ าบ่อหลวง 

   ต าบลน้ าบ่อหลวง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอ า เภอสันปุาตอง และอยู่ทางทิศ  ตะวันตก

เฉียงใต้ของจังหวัดเชี ยงใหม่  มีพืน้ที่  27.38  ตารางกิโลเมตร หรอื 17,115.625 ไร่ ตั้งอยู่ ทางทิศ 

ตะวันตกของอ าเภอสันปุาตองประมาณ 8 กโิลเมตร สภาพโดยทั่วไปข องต าบลน้ าบอ่หลวง เป็นทราบเชิ งเขา 

ม ีพืน้ที่เป็นภูเขา (เขตปุาสงวน) ประมาณรอ้ยละ 40 ของพ้ืนที่ทัง้หมด ส่วนใหญ่เป็นพืน้ที่เกษตรกรรมแบง่เขต

การ ปกครอง เป็น 11 หมู่บา้น ประกอบด้วย หมู่ บ้านหมู่ท่ี 1 บา้นโรงวัว หมู่ที่ 2 บา้นน้ าบอ่หลวง หมู่ท่ี 3 

บา้นแพะ สันใหม่ หมู่ท่ี 4 บา้นจอมแจ้ง หมู่ท่ี 5 บา้นหนองห้า หมู่ที่ 6 บา้นหนองไหว หมู่ที่ 7 บา้นหัวฝาย  

หมู่ที่ 8 บา้นหวยโท้ง หมู่ที่ 9 บา้นต้นแกว้ หมู่ที่ 10 บา้นสันเหนือ และหมู่ที่ 11 บ้านหนองหวาย  ต าบลน้ า

บอ่หลวงมีอาณาเขตติดต่อกับพืน้ทีข่า้งเคียง ดังนี้  

ทศิเหนือ ติดต่อกับต าบลน้ าแพร ่ 

ทศิใต้ ติดต่อกับต าบลยุหว่า  

ทศิตะวันตก ติดต่อกับต าบลบ้านแม ต าบลบ้านกาด อ าเภอแม่วาง  

ทศิตะวนออก  ั ติดต่อกับต าบลสันกลาง 

 

 

 

 

 

/(๓)  ผลการ… 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 

องค ์กา รบริหารส่วนต้าบล น ้าบ่อหลวง   

อ้าเ ภอสัน ป่าตอง  จังห วัดเชียงใหม ่

-95- 

        

  (๓)  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ

พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น  ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค) 

   องค์การบรหิารส่วนต าบลน้ าบอ่หลวง  ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาวการณแ์ละศักยภาพ เพ่ือ

ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพ  ปัญหาและ ความต้องการของประชาชน  โดย องค์การบรหิารส่วนต าบล ได้ด าเนินการ

วิเคราะห์ข้อมูล  ดังต่อไปนี ้   

   

 

 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. ด้านการบริหาร 

    1.1 มโีครงสรา้งการแบ่งส่วนราชการชัดเจน ครอบคลุม

อ านาจหนา้ที่ตามภารกจิ 

    1.2 มกีารแบ่งงาน/มอบหมายงานอยา่งชัดเจน 

    1.3 ผู้บรหิารท้องถิ่นสามารถก าหนดนโยบายได้ภายใต้

กรอบของกฎหมาย 

    1.4 มกีารมอบอ านาจการบรหิารงานตามล าดับชั้น 

    1.5 มกีารก ากับดูแลจากสว่นกลาง และส่วนภูมภิาค 

    1.6 มสีว่นราชการหลายส่วนในพืน้ที่ 

    

1. ด้านการบริหาร 

    1.1 ขาดการวางผังเมืองที่ดี เพื่อรองรับการพัฒนาใน

อนาคต พืน้ที่บางส่วนยังอยู่ในความดูแลของ 

    1.2  ปัญหาการเมอืงที่ขาดเสถยีรภาพ 

    1.3.  อ านาจหนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

บางประการยังไมช่ัดเจน 

    1.4  มีวัสดุอุปกรณเ์ครื่องมื อเครื่องใช้ในการ

ปฏิบัตงิานยังไมเ่พียงพอและทันสมัย 

     

 

2. ด้านระเบยีบ/กฎหมาย/อ านาจหน้าที ่

    2.1 พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อ านาจฯ เอื้อตอ่การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ท าให ้อบต.มอี านาจในการบริหารจัดการงานได้

ทั่วถึงและรวดเร็ว 

    2.2 มีขอบเขต อ านาจหนา้ที่รับผิดชอบเต็มพืน้ที ่

    2.3 การถา่ยโอนภารกจิมีแนวโนม้เพิ่มขึ้นมากตาม

แผนการกระจายอ านาจฯ  

    2.4 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบรหิารขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรูปแบบพิเศษ/เต็มรูปแบบ 

2. ด้านระเบยีบ/กฎหมาย/อ านาจหน้าที ่

    2.1 อ านาจหนา้ที่ตามแผนการกระจายอ านาจฯ บาง

ภารกจิขาดความชัดเจน 

    2.2 การถา่ยโอนภารกจิขาดการก ากบัดูแลจาก

หน่วยงานจากต้นสังกัด ไมส่อดคล้องกัน 

    2.3 มสีว่นราชการหลายสว่นในพืน้ที่ที่มีอ านาจหนา้ที่

ทับซ้อนกัน ท าใหไ้มส่ามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 

    2.4  การใหค้วามอิสระองค์การบรหิารสว่นต าบล 

จากสว่นกลางยังไมเ่ต็มที่ ยังต้องอยูภ่ายใต้การก ากับ

ควบคุมดูแลจากสว่นภูมภิาค  

    2.5 กฎหมายบางฉบับลา้สมัยและมชีอ่งโหว ่ไมเ่อื้อ

ต่อการพัฒนาเช่นพระราชบัญญัตภิาษีบ ารุงท้องที ่

    2.6 ไมม่คีวามชัดเจนในเรื่องข้อบัญญัติต าบลมกีี่ฉบับ

และด าเนนิการปรับปรุงข้อกฎหมายใหเ้ป็นปัจจุบัน 

 

วิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

3. บุคลากร 

    3.1 สามารถจัดกรอบอัตราก าลังได้เองตามภารกจิและ

งบประมาณ 

    3.2 บุคลากรส่วนใหญม่ภูีมลิ าเนาอยู่ในพืน้ที่ ท าใหเ้ข้าใจ

วัฒนธรรมและปัญหาของท้องถิ่น 

   3.3 บุคลากรมีการพัฒนาตนเองโดยการประชุม ฝึกอบรม

และศกึษาตอ่ในระดับที่สูงขึน้ 

3. บุคลากร 

    3.1 บุคลากรมีการโอน (ยา้ย) บ่อย ท าใหก้ารท างาน

ไมต่อ่เนื่อง 

    3.2 บุคลากรไมเ่พียงพอที่จะรองรับภารกิจทั้งที่เป็น

อ านาจหนา้ที่ที่ต้องท าและภารกิจที่ได้รับการถา่ยโอน 

    3.3 บุคลากรขาดความรัก ความสามัคค ี การมีส่วน

รว่มเป็นน้ าหน่ึงใจเดยีวกัน    

3.4 ลักษณะการท างานมุ่งที่ผลงานของแตล่ะส่วนงาน

มากกว่าการท างานในภาพรวมของ อบต.  

    3.5  มีระบบอุปถัมภ์และกลุม่พรรคพวกแบบเครือ

ญาตใินชุมชน 

    3.6 บุคลากรยังขาดความรูค้วามเข้าใจในระเบียบและ

ข้อกฎหมายอยา่งถ่องแท ้

4. งบประมาณ 

    4.1 มรีายไดจ้ากการจัดเก็บภาษีเป็นของตนเอง ท าใหม้ี

อสิระและเกดิความคล่องตัวในการบรหิารงบประมาณ 

    4.2 ได้รับงบประมาณจากการจัดสรรจากสว่นกลาง 

     

4. งบประมาณ 

    4.1 มกีารแกไ้ขเปลี่ยนแปลงและโอนงบประมาณ

บ่อยครัง้  

    4.2 งบประมาณจ านวนมากใช้ในการพัฒนาดา้น

โครงสรา้งพืน้ฐาน ท าใหด้า้นอ่ืน ๆ ขาดการพัฒนา เช่น 

ดา้นเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชวีิต 

    4.3 แผนการเบิกจ่ายงบประมาณยังไมช่ัดเจน 

    4.4 งบประมาณเข้ามายังไม่สัมพันธ์กับการด าเนนิ

โครงการตามห้วงระยะเวลา 
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โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

1. ด้านการเมืองการปกครอง 

    1.1 แนวโน้มการกระจายอ านาจ/ข้อเสนอการปฏิรูป

โครงสรา้ง อ านาจหน้าที่ ท าให้บทบาทการบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่นเพิ่มขึน้ 

    1.2 รัฐบาลให้ความส าคัญกับการพัฒนาพืน้ที่ (Area - 

Based) และการบริหารราชการแบบบูรณาการ   

     

1. ด้านการเมืองการปกครอง 

    1.1 การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และการแทรกแซง 

ทางการเมือง การเมืองขาดเสถียรภาพ ส่งผลต่อการด าเนิน

นโยบายที่ขาดความต่อเนื่อง 

    1.2 ไม่มีทิศทางที่แน่นอนในการเลือกตั้ง 

    1.3 ปัญหาการเมืองที่ขาดเสถียรภาพ 

2. ด้านเศรษฐกิจ 

    2.1 การขยายตลาดทางการค้าการลงทุนทั้งภาคเกษตรและ

อุตสาหกรรมในครัวเรอืน 

    2.2 การสรา้งมูลค่าเพิ่มและความแตกต่างในสินค้า 

    2.3 แนวทางการพัฒนาประเทศที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

    2.4 อัตราค่าแรงขัน้ต่ า 300 บาท  

    2.5 การก้าวสู่ประชาคมอาเซยีนท าให้เปิดโอกาสในการ

แข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ 

2. ด้านเศรษฐกิจ 

    2.1 ความขัดแย้งทางการเมืองส่งผลให้การพัฒนาไม่

ต่อเนื่อง 

    2.2 ค่าครองชพีที่สูงขึ้น ความผนัผวนของราคาสินค้า

อุปโภค/บริโภค เช่น น้ ามัน ข้าวสารอาหารแห้ง ยารักษาโรค 

แพงสูงขึ้นอยา่งต่อเนื่อง 

    2.3 ราคาพืชผลการเกษตรไม่คงที่  ขึ้นอยูก่ับกลไกราคา

ของตลาด 

    2.4 เกษตรกรยังนิยมใช้สารเคมีในการเพิ่มผลผลิตทาง

การเกษตร 

    2.5 กลุ่มอาชพีขาดความเข้มแข็ง 

    2.๖ ประชาชนยังมีระบบความคิด หรอืการประกอบอาชีพ

แบบเดิมๆ เชน่ การปลูกพืชเชงิเดียว 

    2.๗ เกิดภัยพิบัต ิเช่น อุทกภัย ท าให้เกิดความเสียหายต่อ

ผลผลิตทางด้านเกษตรกรรม 

3. ด้านสังคม วัฒนธรรม 

    3.1 มีสถานศึกษาทุกระดับในพืน้ที่ และมีศูนยก์ารเรยีนรูน้อก

ระบบ ซ่ึงมีความพร้อม มีศักยภาพในการจัดการศกึษาอย่างทั่วถึง 

    3.2 รัฐบาลให้ความส าคัญเสริมสรา้งรายได้ให้แก่

ผูด้้อยโอกาสทางสังคม ทั้งผู้สูงอายุและคนพิการ 

    3.3 รัฐบาลก าหนดให้การแก้ไขและปูองกันปัญหายาเสพติด

เป็นวาระแห่งชาติ 

3. ด้านสังคม วัฒนธรรม 

    3.1 ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพืน้ที ่

    3.2 ประชากรแฝงท าให้การจัดสรรงบประมาณจาก

รัฐบาลไม่สมดุลกับจ านวนประชากรที่มอียู่จรงิ เบียดบังการใช้

ทรัพยากรของท้องถิ่น 

    3.3 การตอบรับกระแสบริโภคนิยมและวัฒนธรรม

ตะวันตกของประชาชน 

    3.4 ปัญหายาเสพติด แหล่งอบายมุขเป็นการมอมเมา

เยาวชนก่อให้เกิดปัญหาสังคม 

วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กร 
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โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

4. นโยบายรัฐบาล 

    4.1 นโยบายการแก้ไขและปูองกันปัญหายาเสพตดิเป็น

วาระแห่งชาต ิ

    4.2 ยกระดับคุณภาพชวีิตของประชาชน  

      - ค่าแรงงานขัน้ต่ า 300 บาท  

      - ปริญญาตรมีรีายไดเ้ดอืนละไม่น้อยกวา่ 15,000 

บาท   

      - เบี้ยยังชพีรายเดอืนแบบขั้นบันไดส าหรับผู้สูงอาย ุ 

    4.3 ยกระดับราคาสนิค้าเกษตรและใหเ้กษตรกรเข้าถึง

แหล่งเงินทุน 

4. นโยบายรัฐบาล 

    4.1 นโยบายส่วนใหญข่องรัฐบาลเป็นนโยบายประชา

นยิม ขาดความจริงใจในการแก้ไขปัญหาใหก้ับประชาชน 

    4.2 นโยบายบางนโยบายที่ไม่สามารถด าเนินการได้

จริง 

5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    5.1 มแีหล่งน้ าธรรมชาตสิามารถใช้ประโยชนใ์น

การเกษตร 

    5.2 เขตพืน้ทีต่ าบลติดกับปุาสงวนแห่งชาต ิ   

    5.3 องค์การบริหารส่วนต าบลส่งเสริมการคัดแยกขยะใน

ระดับครัวเรือน 

5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    5.1 กฎหมายและข้อก าหนดเรื่องการควบคุมมลพิษ 

ปัญหามลพิษทางน้ าและอากาศ 

    5.2 ขาดจิตส านกึในการรับผิดชอบร่วมกัน  ในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 

    5.3 พืน้ที่เขตติดกับปุาสงวนแห่งชาติกวา้งมีบุคลากร

นอ้ยไมส่ามารถดูแลไดอ้ย่างทั่วถึง 

    5.4 การท ากิจการนอกเขตมีความจ าเป็นตอ้งได้รับ

ความเห็นชอบจากสภาทั้ง 2 ฝุาย ในการขุดลอกล าน้ าแม่

ขาน 

    5.5 ยังไม่มีความชัดเจนและแนวทางการบริหาร

จัดการขยะในพื้นที ่

6. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    6.1 เทคโนโลยทีี่ทันสมัยท าใหก้ารปฏบิัติงานและการ

เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ และให้บรกิารข้อมูลมี

ประสทิธิภาพมากขึ้น 

    6.2 การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกสะดวก

รวดเร็วขึน้ ทันต่อเหตุการณต์ลอดเวลา 

 

6. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    6.1 ขาดบุคลากรที่มีความสามารถทางด้าน  ICT 

    6.2 ระบบฐานขอ้มูลที่มีอยู ่ยังไม่ไดน้ ามาบริหาร

จัดการและใช้ประโยชน์อยา่งมีประสทิธิภาพ 

    6.3  หน่วยงานของรัฐยังไม่มีความชัดเจนและการ

ประชาสัมพันธ์ของผลกระทบทางด้านคุณภาพชวีิตและ

ดา้นเกษตรในการตดิต้ังเสาส่งสัญญาณ 

 

 

/วิสัยทัศน…์ 
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วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์องค์การบรหิารส่วนต าบลน้ าบอ่หลวง 

“ประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ดตีามแนวเศรษฐกจิพอเพยีงอย่างยั่งยืนสู่อาเซียน” 

ค าขวัญต าบลน้ าบอ่หลวง 

“ทรัพยากรล้ าค่า  ภูมิปัญญาชาวบ้าน  สืบสานวัฒนธรรม”  
 

ทรัพยากรล้ าค่า หมายความถงึ ทรัพยากรปาุไม้ ทรัพยากรน้ า ที่อุดมสมบูรณ ์ทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นบุ

คลส าคัญและเป็นองค์ประกอบส าคัญในการพัฒนาท้องถ่ิน 

ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายความถงึ ความรู้ในการประกอบอาชพีแกะสลัก ซึ่งเป็นอาชีพหลักของ

ประชาชนในต าบลน้ าบอ่หลวง รองจากอาชพีเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชพีที่ควรส่งเสริมให้มีการด ารงอยู่ต่อไป 

สืบสานวัฒนธรรม หมายความถงึ ในต าบลน้ าบอ่หลวง มีประเพณีท่ีส าคัญที่ สืบทอดกันมานาน คือ 

ประเพณีสรงน้ าพระบรมธาตุวัดน้ าบอ่หลวง วัดจอมแจ้ง และวัดทุง่ฟูาฮ่าม นอกจากนี้ยังมีประเพณีรดน้ าด า

หัวผู้สูงอายุและก านันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นประเพณีท่ีดีงามและควรสืบทอดต่อไป 

 พันธกิจหลักการพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลน้ าบ่อหลวง 

๑. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบรกิารสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ 

จ าเป็นเพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกจิสู่ประชาคมอาเซียน 

๒.  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 

๓.  พัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเองตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีงอย่าง 

ยั่งยืนและส่งเสริมการทอ่งเท่ียวในชุมชน 

๔.  บรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน และมีระบบการก าจัดขยะ     

มูลฝอย  สิ่งปฏกิูล มลภาวะ 

๕.  บรหิารจัดการและบูรณาการทุกภาคส่วนในการปอูงกัน บรรเทาสาธารณภัย การจัด 

ระเบียบชุมชน ทัง้ในด้านบุคลากร เครื่องมืออุปกรณ ์และการพัฒนาเครอืข่าย 

  6. การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐที่ดี มีระบบการปอ้งกันการทุจรติ และมีส่วนร่วมจากทุก

ภาคส่วน 
 

 เป้าประสงค์เพื่อการพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลน้ าบ่อหลวง 

1. ระบบบรหิารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและ 

การขนส่งได้มาตรฐาน ได้รับความสะดวก สามารถเข้าถงึบริการได้อย่างท่ัวถงึ 

2. การศึกษามีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ คุณภาพชวีิตของประชาชนในต าบลได้รับการพัฒนา 

อย่างมีคุณภาพ จัดกิจกรรมที่ดีต่อการส่งเสริม สนับสนุน ท านุบ ารุง สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต 

ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถิ่นด้วยการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

/3.ประชาชน… 
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3. ประชาชน สถานประกอบการ มีการพัฒนาในการประกอบอาชพีโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกจิ 

พอเพียงมีการพัฒนาด้านการทอ่งเท่ียว 

4. ประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ดีขึน้ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษฟ้ื์นฟูและบริหารจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที ่

5. ประชาชนมีความรัก ความสามัคคีต่อกัน สามารถรับมอืกับสาธารณภัยต่าง ๆ ได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ ลดปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

6. องค์กรมีกระบวนการบรหิารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีระบบการปอูงกันการทุจติและ 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และสามารถให้บรกิารสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าบ่อหลวง 

องค์การบรหิารส่วนต าบลน้ าบอ่หลวงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ทัง้หมด ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี ้

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนอย่างท่ัวถงึ 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ อนุรักษ ์ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม   

จารีตประเพณ ีและภูมิปัญญาทอ้งถิ่นและการกฬีาและนันทนาการ 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบรหิารจัดการบา้นเมอืงที่ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


