
 

 

     บทท่ี 3 
แผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม 

 (พ.ศ. 2559-2563) 
 

3.1 กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
3.1.1 นโยบายรัฐบาล 

คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีซึ่งพลเอก ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
จะได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวันศุกร์ที่  12  กันยายน 2557  ได้เคยกําหนดแนวทางการ
แก้ปัญหาของประเทศไว้ก่อนแล้วเป็น 3  ระยะ ตั้งแต่เมื่อเข้าควบคุมอํานาจการปกครองประเทศ  เมื่อวันที่ 
22 พฤษภาคม 2557  ดังนี้ 

ระยะแรก ได้มุ่งเน้นระงับยับยั้งความแตกแยก ยุติการใช้กําลังและอาวุธสงครามก่อ 
ความรุนแรง แก้ไขผลกระทบ จากการที่รัฐบาลและรัฐสภาก่อนหน้านั้นอยู่ในสภาพที่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ตามปกตินานกว่า 6 เดือน ตลอดจนได้เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของประชาชน และมุ่งนํา
ความสงบสุข ความสงบ กลับคืนสู่ประเทศจากนั้นเพียง 2 เดือน ก็เข้าสู่  

ระยะที่สอง ด้วยการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว การจัดตั้งสภานิติบัญญัติ 
แห่งชาติ (สนช.) การเสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และการจัดตั้ง 
คณะรัฐมนตรีชุดนี้หลังจากนั้น คสช.จะลดบทบาทและภารกิจเป็นที่ปรึกษาและทํางานร่วมกับคณะรัฐมนตรีใน
การพิจาณาหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของชาติส่วนที่จะตามมาในเร็ววันคือ 
การจัดตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะธรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เพ่ือออกแบบวางรากฐานทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคมอันมั่นคงให้แก่ประเทศก่อนจะส่งผ่านไปสู่  

ระยะที่สาม คือ การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวร และการจัดการเลือกตั้งทั่วไป เงื่อนไข 
ดังกล่าวถือเป็นพันธกิจที่รัฐบาลจะยังคงยึดมั่นและดําเนินการต่อไป 
   นโยบายรัฐบาล 11  ด้าน ดังนี้ 

1) การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย 
มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินการกับผู้
คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ โดยไม่คํานึงถึงความรู้สึกและความ
ผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจํานวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายและเกิด
ประโยชน์ในวงกว้าง 

2) การรักษาความม่ันคงของประเทศ   
1. ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลได้ให้ความสําคัญต่อการเตรียมพร้อมสู่ประชาคม 

การเมืองและความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ประกอบด้วย 
           - การบริหารจัดการชายแดน  
           - การสร้างความม่ันคงทางทะเล  
           - การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ  
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           - การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
           - การเสริมสร้างในการปฏิบัติการทางการทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความ 

ร่วมมือเพ่ือป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกระดับทวิภาคีและพหุ
ภาค ี
   2. เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนํายุทธศาสตร์ 
เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี  พร้อมส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มี
ความคิดเห็นต่างจากรัฐ และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิ
มนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่ ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศท่ีอาจช่วยคลี่คลาย
ปัญหาได ้
             3. พัฒนาและเสริมสร้างของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย มีความ
พร้อมในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ ส่งเสริมและ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือนําไปสู่การพึ่งพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมถึงการบูรณา
การความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้ 
             4. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการ
ต่างประเทศเป็นส่วนประกอบสําคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน  ไม่ว่าในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะนํากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

3) การลดความเหลื่อมล  าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ    
1. ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่ม่ันคงแก่ผู้ที่เข้า 

สู่ตลาดแรงงาน โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับ
อย่างมีมาตรฐาน 

2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย ์รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การ 
ทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน ด้วยการ
ปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับที่จําเป็นและเพ่ิมความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ 

3. ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบ 
สวัสดิการชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรม
และการสงเคราะห์ผู้ยากไร้อัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก 

4. เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีเงิน 
หรือกิจกรรมที่เหมาะสม เพ่ือสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลใน
บ้าน สถานพักฟื้น และโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้ง
พัฒนาระบบการเงินการคลังสําหรับการดูแลผู้สูงอายุ 

           5. เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลาย  
           6. จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว 
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4) การศึกษาและเรียนรู้การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
1. จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสําคัญท้ังการศึกษาในระบบและ 

การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่  ทั้งในด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 

2. ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้ 
สอดคล้องกับความจําเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยอาจจะพิจารณาจัด
ให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 

3. ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป 
มีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  

4. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้น 
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการ
สอนเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง  

5. ทะนุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามี 
บทบาทสําคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความ
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน 

5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
1. วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพให้มีความครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน 

อย่างมีคุณภาพโดยไม่มีความเหลื่อมล้ําของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุก
ระบบหลักประกันสุขภาพ 

2. พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึง 
มารักษา สร้างกลไกจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน การ
กระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น  

3. ประสานการทํางานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหา 
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็ม
เซลล์ โดยจัดให้มีมาตรการและกฎหมายที่รัดกุม 

6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
รัฐบาลจะดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการทันที  

ระยะต่อไปที่ต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานที่ค้างคาอยู่ และระยะยาวที่ต้องวางรากฐานเพ่ือความเจริญเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนี้ 

1. ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้น 
กําหนดภายในสิ้นปีนี้ 

2. สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้ 
จัดทําไว้ โดยนําหลักการสําคัญของการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ให้
ความสําคัญในการบูรณาการงบประมาณ  และความพร้อมในการดําเนินงานร่วมนําแหล่งเงินอ่ืนมา



๑๔ 
 

ประกอบการพิจารณาด้วย ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกิน
ความจําเป็น และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพ่ือความโปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

 
3. กระตุ้นการลงทุนด้ายการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขอ 

อนุมัติส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และนําโครงการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานประเภทที่มี
ผลตอบแทนดี  

4. ดูแลเกษตรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ลดต้นทุนการผลิต การช่วยเหลือ 
ในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง 

5. ลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว เช่น ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรอง 
มาตรฐานสินค้าและมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น 

6. ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลด 
ผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพ้ืนที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกท่ีจะทําได้  

7. ในระยะยาวต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกันเพื่อสนับสนุน 
การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม 

8. แก้ปัญหาน้ําท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ําในบางพื้นที่และบางฤดูกาล โดยระดม 
ความคิดเห็นเพ่ือหาทางออกไม่ให้เกิดน้ําท่วมรุนแรงดังเช่นปี  2554 ส่วนภาวะภัยแล้งนั้นรัฐบาลจะเร่ง
ดําเนินการสร้างแหล่งน้ําขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุม ซึ่งจะสามารถทําได้ในเวลาประมาณ 1 ปี 

9. ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระภาษี 
ที่เหมาะสมระหว่างน้ํามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท รวมถึงการดําเนินการให้มีการสํารวจและผลิตก๊าซ
ธรรมชาติและน้ํามันดิบรอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบก และดําเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นโดย
หน่วยงานของรัฐและเอกชน ด้วยวิธีการเปิดเผย โปร่งใส และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

10. ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บอย่างครบถ้วน โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้คง 
ภาษีเงินได้ไว้ในระดับปัจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีทางด้านการค้า
และขยายรากฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึ่งจะจัดเก็บจากทรัพย์สิน เช่น ภาษีมรดก ภาษีจากที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง โดยให้มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยให้น้อยที่สุด รวมทั้งปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้มีรายได้น้อย และยกเลิกการยกเว้นภาษีประเภทที่เอ้ือประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีฐานะการเงินดี  
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น 

11. บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดข้ึนในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งจํานวนสูงมากกว่า  
700,000 ล้านบาท และเป็นภาระงบประมาณใน 5 ปีข้างหน้า อันจะทําให้เหลืองบประมาณเพ่ือการลงทุน
พัฒนาประเทศน้อยลง โดยประมวลหนี้เหล่านี้ให้ครบถ้วน หาแหล่งเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ทั้งหมด และยืด
ระยะเวลาชําระคืนให้นานที่สุดเพื่อลดภาระของงบประมาณในอนาคต 

12. ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
           - ด้านการขนส่งและคมนาคมทางบก โดยเริ่มโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใน  

กทม. และรถไฟฟ้าเชื่อม กทม. กับเมืองบริวารเพิ่มเติมเพ่ือลดเวลาในการเดินทางของประชาชน เพ่ือตั้งฐานให้
รัฐบาลต่อไปทําได้ทันท ี 
 
 



๑๕ 
 

           - ด้านคมนาคมทางอากาศ โดยปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะท่ี 2 ท่า 
อากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานในภูมิภาค เพ่ือให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

           - ด้านการคมนาคมทางน้ํา โดยพัฒนาการขนส่งสินค้าทางลําน้ําชายฝั่งทะเล เพ่ือ 
ลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศ เริ่มจากการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือชายฝั่งอ่าวไทยและอันดา
มัน ตลอดจนผลักดันให้ท่าเรือในลําน้ํ าเจ้าพระยาและป่าสักมีการใช้ประโยชน์ ในการขนส่งสินค้า
ภายในประเทศและเชื่อมโยงกับท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้งการขุดลอกร่องน้ําลึก 

13. ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของ 
หน่วยงานในระดับนโยบาย หน่วยงานกํากับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหน่วยงานกํากับดูแล
ระบบราง เพ่ือทําหน้าที่กําหนดมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย โครงสร้างอัตราค่าบริการที่เป็น
ธรรม การลงทุน การบํารุงรักษาและการบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให้เป็น
โครงข่ายหลักของประเทศ 

14. พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ กําหนด 
เป้าหมายและมาตรการที่จะแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูกิจการ ตลอดจนพิจารณาความจําเป็นในการคงบทบาทการ
เป็นรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

15. ในด้านเกษตรกรรม ดําเนินการใน 2 เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้า 
เกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่าง ๆ  

16. ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐาน 
ของประเทศ อาทิ ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์ เป็นต้น 

17. เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง  
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

18. ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้ 
อย่างจริงจัง ซึ่งจะทําให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ 

7) การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  
1. เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน โดยเร่ง 

ขับเคลื่อนตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง  6 ประเทศ (GMS) 
แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอล
สําหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงใน
อาเซียน 

2. พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและ 
โครงข่ายการคมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิต
และการลงทุนข้ามแดน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) โดยระยะแรกให้ความสําคัญกับ
ด่านชายแดนที่สําคัญ 6 ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และบ้านคลอง
ใหญ ่
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8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและ 
พัฒนา และนวัตกรรม  
  1. สนับสนุนการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งเป้าหมายให้ไม่ต่ํา
กว่า 1% ของรายได้ประชาชาติ และมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เพ่ือให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขัน 
 
            2. ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง 
ยานยนต์ ไฟฟ้า การจัดการน้ําและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนาและนวัตกรรมของไทย
ตามความเหมาะสม ในกรณีที่จําเป็นจะต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศ จะให้มีเงื่อนไข
การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ในอนาคตด้วย 

9) การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ 
การใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน  
  1. ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้
ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พร้อมส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่
เอกชน เพ่ือลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติ 
            2. ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยยึด
แนวพระราชดําริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได ้เช่น การกําหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน 
            3. บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ จัดให้มีแผนบริหารน้ําของประเทศ เพ่ือให้การจัดทําแผนงานไม่เกิดความซ้ําซ้อนมีความเชื่อมโยงกัน
อย่างเป็นระบบ 
            4. เร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค ใน
พ้ืนที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ดําเนินการ  ส่วนขยะ
อุตสาหกรรมนั้นจะวางระเบียบมาตรการเป็นพิเศษ โดยกําหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นแบบมี
มาตรฐาน และพัฒนาระบบตรวจสอบไม่ให้มีการลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อ และใช้มาตรการทางกฎหมายและการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด 

10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
  1. จัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม 
ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนดําเนินการของ
ภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบ
ราชการ โดยจะดําเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลําดับความจําเป็นและตามที่กฎหมายเอ้ือให้สามารถ
ดําเนินการได ้
            2. ในระยะแรก กระจายอํานาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริหารสาธารณะได้รวดเร็ว 
ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อํานาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการ
ทุจริต หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ส่วนในระยะเฉพาะหน้า จะเน้นการปรับปรุง
หน่วยงานให้บริการด้านการทําธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจําวันเป็นสําคัญ 
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            3. เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกัน
การแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนําระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ 
            4. ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสําคัญเร่งด่วนแห่งชาติ และเป็นเรื่องที่ต้อง
แทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน 

11) ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
1. ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมาย    

อ่ืน ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ และเป็นอุปสรรคต่อการบริหาร
ราชการแผ่นดิน โดยจะใช้กลไกของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่ และระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่จะ
จัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็นผู้เร่งดําเนินการ 
            2. ในระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาการแทรกแซงของรัฐ 
 

3.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559)   
     แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ยึดหลัก 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่ยึด 
“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”  ประกอบด้วย  6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

๑) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความสําคัญกับ 
1.๑ การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ให้ทุกคนในสังคมไทย 

ควบคู่กับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง         
มุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีฐานการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มีความหลากหลาย
และแข็งแกร่งมากขึ้น ส่งเสริมการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรม ปรับโครงสร้างภาษีท้ังระบบให้
สนับสนุนการกระจายรายได้และเป็นเครื่องมือสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและการถือครอง
ทรัพย์สิน พัฒนาการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาอาชีพ 
ส่งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแก่คนในสังคมไทย 
รวมทั้งยกระดับคุณภาพระบบการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมทุกคนอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับความ
ต้องการและความจาเป็น 

1.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน เน้นการสร้าง 
ภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ มุ่งพัฒนาระบบ
บริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง การจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มี
รายได้น้อย การเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
พัฒนาระบบการเงินฐานรากและระบบการออมที่หลากหลาย เสริมสร้างเจตคติด้านความเสมอภาคระหว่าง
หญิงและชาย และพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธิ  
และสามารถเข้าถึงบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3 การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วน  สามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตใน 
สังคมและมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี  ให้ทุกคนสามารถ
แสดงออกทางความคิดอย่างสร้างสรรค์ เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปัญหาของ
ชุมชนด้วยตนเอง สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ภาค
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ประชาสังคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพลังร่วมในการพัฒนาสังคม พัฒนามาตรฐานระบบการ
คุ้มครองผู้บริโภคเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค  ส่งเสริมบทบาทสตรี
ในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศ 

1.4 การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคม ให้มีคุณค่าร่วมและ 
ตระหนักถึงผลประโยชน์ของสังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มี
ระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม โดยสร้างค่านิยมใหม่ที่ยอมรับร่วมกันบนฐานของความไว้เนื้อเชื่อ
ใจและเกื้อกูลกันในสังคม ส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองที่มีธรรมาภิบาลนําไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้อง
และเหมาะสม เสริมสร้างระบบบริหารราชการให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ มีระบบถ่วงดุลอํานาจการตรวจสอบ
ที่เข้มงวดและรอบด้าน พัฒนาข้าราชการให้มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดรับ
ชอบ ปฏิรูปการเมืองไทยทั้งระบบให้เป็นประชาธิปไตยของมวลชน  สร้างความเท่าเทียมในกระบวนการ
ยุติธรรมและเพ่ิมช่องทางในการรับข้อร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและผู้ได้รับ
ผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสนับสนุนการใช้สื่อเพ่ือสังคมทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น และ
สังคมออนไลน์ให้เป็นพลังหนุนเสริมการพัฒนา 

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ 
ความส าคัญกับ 

2.1 การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม เป็นการ 
ส่งเสริมคู่สมรสที่มีความพร้อมให้มีบุตรเพ่ิมขึ้นและรักษาระดับอัตราเจริญพันธุ์ไม่ให้ต่ํากว่าระดับที่เป็นอยู่
ปัจจุบันสนับสนุนการกระจายตัวและส่งเสริมการตั้งถิ่นฐานของประชากรให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพ  
โอกาสและทรัพยากรธรรมชาติของพ้ืนที่ 

2.๒ การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่ง 
พัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการ
เกื้อกูล พัฒนาทักษะให้คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝน
เป็นความคิดสร้างสรรค์ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ อ่ืน  และจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มี
ระเบียบวินัย พัฒนาคนด้วยการเรียนรู้ในศาสตร์วิทยาการให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย  
สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงานและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  สร้างจิตสานึกให้คน
ไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน สร้างค่านิยมการผลิตและบริโภคที่
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เรียนรู้การรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ 

2.๓ การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดย 
สร้างเสริมสุขภาวะคนไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแล
สุขภาพของตนเองครอบครัว ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอ้ือต่อสุขภาพ 
ควบคู่กับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งการส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก การ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพของประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เหมาะสมทั้งการผลิตและ
การกระจายบุคลากรตลอดจนการใช้มาตรการการเงินการคลังเพ่ือสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

2.๔ การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้ 
เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัย 
ควบคู่กับการส่งเสริมให้องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่าง
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สร้างสรรค์ สื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย รวมถึงส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2.๕ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม เป็นการเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งและพัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทางสังคมให้เอื้อต่อการพัฒนาคน สร้างค่านิยมให้คนไทย
ภูมิใจในวัฒนธรรมไทย และยอมรับความแตกต่างของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ลดปัญหาความขัดแย้ง
ทางความคิด และสร้างความเป็นเอกภาพในสังคม สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมร่วมกับ
ประชาคมโลก 
โดยเฉพาะประชาคมอาเซียนให้เกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริม
ความเข้าใจระหว่างประชาชนในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร 

๓) ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน ให ้
ความส าคัญกับ 

3.1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้ 
เข้มแข็งและยั่งยืน  มุ่งรักษา ปูองกัน และคุ้มครองพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรราย
ย่อยมีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทากินในที่ดิน ใช้มาตรการทางภาษีเพ่ือบังคับหรือจูงใจให้บุคคลผู้ถือครอง
ที่ดินทําประโยชน์ในพ้ืนที่ดังกล่าวมากข้ึน สนับสนุนการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
เร่งรัดการจัดให้มีองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดินให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็น
ฐานการผลิตภาคการเกษตร ฟ้ืนฟูและส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรมที่ดี และวิถีชีวิตทางการเกษตรที่ให้
ความสําคัญกับการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 

3.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐให้ 
ความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน สนับสนุนการ
ผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ ควบคุมและกากับดูแลให้มีการนาเข้าและใช้สารเคมีทาง
การเกษตรที่ได้มาตรฐาน ปรับปรุงบริการขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการผลิตให้ทั่วถึง ส่งเสริมการผลิตที่คงไว้ซึ่งความ
หลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศ  พัฒนาและ
เสริมสร้างองค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ  ที่เหมาะสมทางการเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง 

3.3  การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต  
สนับสนุนการผลิตและบริการของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร  อาหาร และพลังงาน ส่งเสริม
สถาบันการศึกษาในพื้นที่ให้ร่วมทาการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการนาองค์
ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร 
มาตรฐานระบบการผลิตสินค้าเกษตรให้เทียบเท่าระดับสากล ส่งเสริมระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาด
ซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ส่งเสริมภาคเอกชนและองค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบ
สินค้าเกษตรและอาหารร่วมกับสถาบันเกษตรกร เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของภาค
เกษตร 

3.4  การสร้างความม่ันคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร มุ่งพัฒนา 
ระบบการสร้างหลักประกันรายได้ของเกษตรกรให้มีความมั่นคงและครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด พัฒนาระบบ
ประกันภัยพืชผลการเกษตร ส่งเสริมระบบการทาการเกษตรแบบมีพันธสัญญาที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ยกระดับ
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกร สร้างแรงจูงใจให้เยาวชน เกษตรกรรุ่นใหม่ และแรงงานที่มี



๒๐ 
 

คุณภาพเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรม พัฒนาสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้เป็นกลไกสนับสนุนการพ่ึงพา
ตนเองของเกษตรกร เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการนําเข้าสินค้า
เกษตรและอาหารที่มตี้นทุนต่ําที่เป็นผลมาจากข้อตกลงการเปิดการค้าเสรี 

๓.๕ การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับ 
ครัวเรือนและชุมชน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้และปลูกป่าโดยชุมชนและเพ่ือชุมชนเพ่ิมขึ้น ส่งเสริม
ให้เกษตรกรทาการเกษตรด้วยระบบเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนให้มีการ
จัดการและเผยแพร่องค์ความรู้และการพัฒนาด้านอาหารศึกษาทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง  รวมทั้ง
ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมของบุคคลและชุมชน สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิตและการ
บริโภคที่เกื้อกูลกันในระดับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน ส่งเสริมการนาวัตถุดิบทางการเกษตรที่ผลิตได้ใน
ชุมชนและที่เหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในพื้นท่ีให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งด้านอาหารให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างเป็นระบบ 

๓.๖ การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา 
ประเทศและความเข้มแข็งภาคเกษตร ด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
พลังงานจากพืชพลังงาน จัดให้มีระบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นทั้งอาหารและพลังงาน  เพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและการใช้พลังงานชีวภาพที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการผลิตและบริการ  จัดให้มีกลไกกากับ
ดูแลโครงสร้างราคาของพลังงานชีวภาพ และปลูกจิตสานึกในการใช้พลังงานชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า 

๓.๗ การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้าน 
อาหารและพลังงาน โดยสนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเอกชน และชุมชนให้
เข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร ปรับกระบวนการทางานของ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้มีการร่วมมือและบูรณาการการทางานอย่างจริงจัง  ทั้งในส่วนกลางและระดับ
พ้ืนที่ พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอาหารและพลังงานตั้งแต่การผลิต การตลาดไปจนถึงการบริโภค 
พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการเกษตร ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับพหุ
ภาคีและทวิภาคีโดยเฉพาะประชาคมอาเซียนที่ก่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน 

4) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน 
ให้ความส าคัญกับ 

๔.๑ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดย 
สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  และ
ผลักดันให้มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้  ด้วยการปรับโครงสร้าง
การค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย  แอฟริกา และเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ ปรับโครงสร้างภาคบริการให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมกับสาขาบริการที่มีศักยภาพและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งครอบคลุมถึงการ
พัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์การพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ และการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พัฒนาภาคเกษตร
บนฐานการเพ่ิมผลิตภาพในการผลิตและยกระดับการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและยั่งยืน  
ด้วยการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ สู่อุตสาหกรรมฐานความรู้เชิง
สร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 



๒๑ 
 

 
๔.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้เป็นพลัง 

ขับเคลื่อนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เน้นการนาความคิดสร้างสรรค์ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นทรัพย์สินทางปัญญา วิจัยและพัฒนาไปต่อยอด ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ประโยชน์ทั้งเชิง
พาณิชย์ สังคม และชุมชน โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออานวยต่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมที่ส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคการผลิต  
ตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้ทั่วถึงและเพียงพอทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพในลักษณะของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 

๔.๓ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม  
และเป็นธรรมมุ่งพัฒนาตลาดเงิน และตลาดทุน รวมทั้งกาลังแรงงานให้เอ้ือต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
พัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้
เชื่อมโยงการขนส่งทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานสู่สากล สร้าง
ความมั่นคงด้านพลังงานด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด  พัฒนาพลังงานทางเลือก  และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุกระดับ ปฏิรูปกฎหมาย และกฎ ระเบียบต่างๆ ทางเศรษฐกิจให้เอ้ือต่อการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการแข่งขันและสอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก 

๔.๔ การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ ให้ 
ความสําคัญกับการบริหารจัดการด้านการเงิน โดยดาเนินนโยบายการเงินที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์
แวดล้อมและทันต่อเหตุการณ์ เพ่ิมบทบาทตลาดทุนในระบบเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาค
การเงินโลก ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเงิน พัฒนากลไกการเฝ้าระวังความผันผวนทางเศรษฐกิจและ
พัฒนาระบบเตือนภัยแบบองค์รวม เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุนระหว่างประเทศ และการ
บริหารจัดการด้านการคลังที่ปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ของประเทศ เพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดสรร
และการบริหารงบประมาณ  ปูองกันความเสี่ยงทางการคลัง พัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการให้บริการขั้น
พ้ืนฐานของภาครัฐเพ่ิมข้ึน และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๕) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทาง 
เศรษฐกิจและสังคม ให้ความส าคัญกับ 

๕.๑ การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้ 
กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคต่างๆ  มุ่งพัฒนาบริการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐานสากลปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้าที่เกี่ยวข้อง  พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่ง
และโลจิสติกส์เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพ้ืนที่ชายแดน/เขตเศรษฐกิจชายแดน ตลอดจนเชื่อมโยง
ระบบการผลิตกับพื้นท่ีตอนในของประเทศ 

๕.๒ การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับ 
อนุภูมิภาคมุ่งพัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว พัฒนาเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนและเมืองชายแดน รวมทั้งบูรณาการแผนพัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้บรรลุ
ประโยชน์ร่วมกันทั้งด้านความมั่นคงและเสถียรภาพของพ้ืนที่ 
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๕.๓ การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการพัฒนา 
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ  
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐาน  เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
ยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน กําหนดมาตรฐานขั้นพ้ืนฐานของคุณภาพสินค้าและบริการ ที่เป็นการปูองกัน
สินค้าและบริการนาเข้าท่ีไม่ได้คุณภาพทั้งในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน 

๕.๔ การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้ 
บทบาทที่สร้างสรรค์ เป็นทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก มุ่งรักษาบทบาทของไทย
ในการมีส่วนร่วมกําหนดยุทธศาสตร์ของกรอบความร่วมมือที่ดาเนินอยู่ รวมทั้งรักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธ์
กับมหาอํานาจทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอํานาจใหม่ 

๕.๕ การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยเร่งดาเนินการด้าน
ความร่วมมือในการกําหนดมาตรฐานฝีมือระหว่างประเทศเพ่ืออานวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายแรงงานใน
ภูมิภาค ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศ  โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้าน 
คุม้ครองและส่งเสริมสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ 

๕.๖ การมีส่วนร่วมอย่างสําคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพ 
ชีวิต ป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย มุ่ง
พัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการปูองกันและแก้ปัญหาข้ามชาติด้านการก่อการร้าย ยาเสพติด และการ
หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ พัฒนาศักยภาพและความร่วมมือภายในภูมิภาคเพ่ือเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติและเหตุฉุกเฉิน และร่วมมือในการปูองกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่และโรค
ระบาดซ้ํา 

๕.๗ การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการ 
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับ
องค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหากําไร เป็นการดาเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมใน
ระดับอนุภูมิภาค เสริมสร้างการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการที่นาสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
ส่งเสริมและอานวยความสะดวกองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหากาไรให้มีบทบาทเพ่ิมขึ้นในการให้ไทย
เป็นฐานการดาเนินความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาประเทศในภูมิภาค 

๕.๘ การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว  
เป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบให้สามารถพัฒนา
ศักยภาพและโอกาสของตนเองในการใช้ประโยชน์จากการเปิดการค้าเสรี โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่ได้รับการสนับสนุน เยียวยาและดูแลจากรัฐในกรณีที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน 

๕.๙ การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจ 
ในเอเชียรวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค โดยจัดให้มีสิทธิประโยชน์และการอานวยความ
สะดวกทีจ่ําเป็น เพ่ือให้มีการจัดตั้งสานักงานปฏิบัติการภูมิภาค และสนับสนุนบทบาทขององค์กรระหว่าง
ประเทศที่ไม่แสวงกําไร 

๕.๑๐ การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนา 
ภายในประเทศตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น มุ่งเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นให้รับรู้และเตรียมพร้อมรับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพ้ืนที่ในการกําหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน ให้สามารถพัฒนาเชื่อมโยงกับ
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ประเทศเพ่ือนบ้าน ส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการและเครือข่ายของสถาบันการศึกษาของไทยที่สร้างความ
ใกล้ชิด และปฏิสัมพันธ์กับประเทศในอนุภูมิภาค 

6) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน ให้ความส าคัญ 

กับ 
๖.๑ การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟ ูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมมุ่งรักษาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าและเขตอนุรักษ์ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดการองค์ความรู้
ให้เป็นเครื่องมือในการวางแผนและบริหารจัดการ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ดินและการจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เร่งรัดการบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการ ปรับปรุงและฟ้ืนฟูแหล่งน้าเพ่ือเพ่ิม
ปริมาณน้าต้นทุนส่งเสริมให้เกิดการใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพ  จัดทาแผนแม่บทโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
ทรัพยากรน้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคอย่างเป็นระบบ รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ชีวภาพ 

๖.๒ การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือ 
เตรียมพร้อมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ําและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดยปรับโครงสร้างการ
ผลิตของประเทศและพฤติกรรมการบริโภคเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ําและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคคมนาคมและขนส่ง เพ่ือลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
พัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเน้นการวางผังเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศเข้าด้วยกัน 

๖.๓ การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือในการบริหารจัดการ
เพ่ือรองรับกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงพัฒนาศักยภาพชุมชนให้พร้อมกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๖.๔ การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด้วยการจัดทา 
แผนที่และจัดลําดับพ้ืนที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด ยกระดับการจัดการภัยพิบัติให้มี
ประสิทธิภาพพัฒนาระบบฐานข้อมูล การสื่อสารโทรคมนาคม ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้านการจัดการภัยพิบัติ พัฒนาระบบงานอาสาสมัครของประเทศอย่างจริงจัง และให้มีมาตรฐานตามหลัก
สากล สนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และท้องถิ่นให้มีการเตรียมความพร้อม และจัดทา
แผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ 

๖.๕ การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเง่ือนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤต 
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งติดตามและเฝ้าระวังมาตรการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมท่ีอาจส่งผล
กระทบต่อการค้าและการลงทุน เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจากมาตรการทางการค้าและ
ข้อตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ศึกษาผลกระทบและ
กําหนดแผนกลยุทธ์รายสินค้า รวมทั้งมาตรการเยียวยาในสินค้าและธุรกิจที่เก่ียวข้อง ส่งเสริมให้ผู้ส่งออกทา
คาร์บอนฟุตพริ้นต์ และสร้างแรงจูงใจให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆ เพ่ือการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๖.๖ การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกท่ีเกี่ยวข้องกับ 
กรอบความตกลงและพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ เป็นการศึกษารายละเอียดและสร้างความ
เข้าใจในพันธกรณีติดตามสถานการณ์การเจรจาและท่าทีของประเทศต่างๆ  พัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือ
เสริมสร้างทักษะการเจรจาพัฒนาความร่วมมือในกลุ่มอาเซียนและประเทศคู่ค้าสําคัญ สนับสนุนการดาเนิน
งานตามพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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๖.๗ การควบคุมและลดมลพิษ มุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ เพ่ิม 
ประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้าเสียชุมชน พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
และขยะติดเชื้อลดความเสี่ยงอันตราย การรั่วไหล การเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี และพัฒนาระบบเตือนภัย แจ้ง
เหตุฉุกเฉิน และระบบการจัดการเมื่อเกิดอุบัติภัยด้านมลพิษ 

๖.๘ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ มุ่งส่งเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพชุมชน
ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าในการเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐให้เอ้ือต่อการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
ผลักดันให้มีการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
และลดการก่อมลพิษ สร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบติดตาม
ประเมินผลรวมทั้งส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

3.1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ 
          - ปรัชญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
  การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลาง 
และความไม่ประมาท โดยคํานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้
ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทํา โดยมีพ้ืนฐานมาจาก
วิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤต เพ่ือความมั่นคง และความยั่งยืนของการ
พัฒนา 

         - แผนการบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ.2555-2558) 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๕ แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่ง
รัฐ มาตรา ๗๖ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  เพ่ือแสดง
มาตรการและรายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติราชการในแต่ละปี  ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับการแถลง
นโยบายต่อรัฐสภาและแผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีแผนนิติ
บัญญัติที่จําเป็นต่อการดําเนินการตามนโยบาย และแผนปฏิบัติราชการตลอดระยะเวลาสี่ปีของคณะรัฐมนตรี 
รัฐบาลจึงได้จัดทํา 
แผนการบริหารราชการแผ่นดินฉบับนี้ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดิน และทุกส่วน
ราชการใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการสี่ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปีต่อไปแผนการ
บริหารราชการแผ่นดินฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ มีหลักการ
บนพ้ืนฐานที่ส่งเสริมการดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ได้แถลง
ต่อรัฐสภาเมื่อวันที่  ๒๓ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย และแผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ที่คํานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวม 
ประกอบด้วยสาระสําคัญ ๔ ส่วน ได้แก่ แนวคิดและทิศทางการบริหารประเทศ  แนวทางการบริหารราชการ
แผ่นดิน กลไกการนําแผนการบริหารราชการแผ่นดินไปสู่การปฏิบัติ  และแผนงาน/โครงการที่มีลําดับ
ความสําคัญตามนโยบายรัฐบาล โดยทั้ง ๔ ส่วนจะช่วยสร้างความชัดเจน และกําหนดทิศทางการดําเนินงาน
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ของส่วนราชการต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย เกิดความสามัคคีปรองดอง ความสมานฉันท์ความผาสุก ความ
เป็นอยู่ที่ดี ความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวมรัฐบาลมีความเชื่อมั่นว่าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือสําคัญของการทํางานและการบริหารราชการแผ่นดิน  ซึ่งทุกส่วนราชการมีส่วนร่วม
ดําเนินการผลักดันและบูรณาการนโยบายในแผนการบริหารราชการแผ่นดินไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไปนั้น 

3.1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
▪ วิสัยทัศน์  : “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีความเสมอ 

ภาคและเป็นธรรม” 
▪ หลักการของยุทธศาสตร์ : “ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  

เพ่ือความสมดุล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน”  
▪ วัตถุประสงค์ : 1. รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่ 

   2. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน) 
   3. ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์) 

▪ เป้าหมายเชิงยุทธศาตร์ :  1. การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม 
      2. การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่ 
      3. การลดรายจ่าย 
      4. การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน 

▪ ยุทธศาตร ์: ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือหลุดพ้นจาก

ประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness)  
        ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การลดความเหลี่ยมล้ํา (Inclusive Growth)  
        ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth)  
        ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal 

Process)  
 
3.1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   (๑) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพ
การผลิต การเกษตร การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการ
ท่องเที่ยว การตั้งองค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการ
ลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
   (๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจ และ
สติปัญญารอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
 
 
   (๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหารแก้ไข 
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ปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแล
ครอบครัวได้อย่างอบอุน่ 
   (๔) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
พ้ืนที่ 
ป่าไม้ให้ได้ ๑๕.๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพ้ืนที่ภาค ป้องกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบ
ชลประทาน ฟ้ืนฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตร
อินทรีย์ 
  ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
   กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ 
บุรีรัมย์ สุรินทร์ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ ส่งเสริมภาคการเกษตร พัฒนาการ
ท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพ่ิมและพัฒนาเส้นทาง 
   โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project) 
   (๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 
   (๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
   (๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
   (๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
   (๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
   (๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
   (๗) โครงการฟ้ืนฟูลุ่มน้ าชีตอนบนและลุ่มน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิต
ที่ยั่งยืน 

 3.1.6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ 

วิสัยทัศน์ของจังหวัด (Vision) 
  “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม  เศรษฐกิจมั่งคง  สังคมเป็นสุข” 
 พันธกิจของจังหวัดบุรีรัมย์ (Mission ) 
  “สร้างรายได้ให้แก่ราษฎร์   โดยทางพัฒนาอาชีพทางด้านการเกษตรปลอดภัยและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง  การยกระดับสินค้าชุมชนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการจําหน่าย  การส่งเสริมทางด้านการ
ท่องเที่ยว การช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ  การศึกษา  การ
สาธารณสุข การเข้ถึงข้อมูลข่าวสารการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การรักษาความสงบ
เรียบร้อย  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ในทุกด้าน  
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น” 
 
 

 เป้าประสงค์ของจังหวัด (Goals) 
1. เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และผู้นําด้านการผลิตสินค้าเกษตร 

ปลอดภัย 
2. คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ร่มเย็น เป็นสุขในปี  2560 
3. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมสู่สมดุลสิ่งแวดล้อมอย่าง     
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ยั่งยืน 
4. ประชาสังคมมีความม่ันคงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
5. การบริหารจัดการ มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล บนพื้นฐานธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ( Strategic  lssues ) 
1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านเศรษฐกิจ  

"เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และผู้นําด้านการผลิตสินค้า 
เกษตรปลอดภัย" 

มีความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ. 2555 – 2558)  
นโยบายที่  8  “นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี”  ข้อ  8.1 “ประสิทธิภาพการบริหารราชการ
แผ่นดิน” เป้าประสงค์เชิงนโยบาย ข้อ 1 “ระบบการบริหารงานภาครัฐมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีธรร
มาภิบาล ได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชน” นโยบาย ข้อ 2 “เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการ
บริหารงานแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง ยกระดับสมรรถนะของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ พัฒนาและ
ส่งเสริมรูปแบบโครงสร้าง และระบบการบริหารงานใหม่ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัวสูง และปรับปรุงระบบ
บริการประชาชนให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น ทั้งในรูปแบบการเพ่ิมศูนย์บริการครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการที่
หลากหลายขึ้น และการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วมและระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่
สมบูรณ์แบบ มุ่งเน้นการจัดการความรู้และพัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการทํางานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ” กลยุทธ์ “ส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่ผ่านระบบการบริหารงาน
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ”  

เป้าประสงค์ 
1. ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
2. ผู้นําด้านสินค้าเกษตรปลอดภัย 

      ตัวชี วัด/ค่าเป้าหมาย 
1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด 
2. จํานวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา 
3. จํานวนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา  (คน) 
4. จํานวนที่เพ่ิมข้ึนของเครือข่ายการท่องเที่ยว 
5. จํานวน อปท. ที่ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว 
6. จํานวนประชาชนที่มารับบริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว (คน) 
7. ร้อยละที่ลดลงต้นทุนการผลิตต่อหน่วยพื้นที่  (ไร่) 
8. จํานวนที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่าการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหม (ล้าน) 
9. จํานวนวสิาหกิจชุมชนที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ท่ีกําหนด (แห่ง) 
10. จํานวนกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เอง/จําหน่าย 
11.จํานวนเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการ 

จัดการคุณภาพสินค้า  (ราย) 
12. ร้อยละเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในระดับสากล 
13.ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์     
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ชุมชน (มผช.) 
14. จํานวนแหล่งน้ํา/พื้นท่ีชลประทานเพ่ิมข้ึน (แห่ง) 
15. จํานวนที่เพ่ิมข้ึนจากการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
16. เพิ่มพ้ืนที่ปลูกยางพารา (ไร่) 
17. จํานวนแรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ 
18. จํานวนที่เพ่ิมขึ้นของฟาร์มปศุสัตว์ที่มีคุณภาพ 
19. จํานวนที่เพ่ิมข้ึนของบ่อแก๊สชีวภาพภายในเกษตรกรรายย่อย 
20. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร  

กลยุทธ์ 
      1.พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน 

2.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว 
3.พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
4.พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
5.ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
6.พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
7. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตร 
8. ส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตร 
9. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
10. เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 
11. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
12.พัฒนาองค์กรเกษตรให้มีความเข้มแข็ง 
13.พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร 
14. ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 
15. การบริหารจัดการทางการเกษตร                

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 “ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต”  
"คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี ร่มเย็น เป็นสุข ในปี 2560 " 

 มีความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ. 2555 – 2558) นโยบายที่  8  
“นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี”  ข้อ  8.1 “ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน” 
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย ข้อ 1 “ระบบการบริหารงานภาครัฐมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล 
ได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชน” นโยบาย ข้อ 2 “เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงาน
แบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง ยกระดับสมรรถนะของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ พัฒนาและส่งเสริม
รูปแบบโครงสร้าง และระบบการบริหารงานใหม่ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัวสูง และปรับปรุงระบบบริการ
ประชาชนให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น ทั้งในรูปแบบการเพ่ิมศูนย์บริการครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการที่
หลากหลายขึ้น และการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วมและระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่
สมบูรณ์แบบ มุ่งเน้นการจัดการความรู้และพัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการทํางานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ” กลยุทธ์ “ส่งเสริม สนับสนุนการ
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จัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่ผ่านระบบการบริหารงาน
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ”  

เป้าประสงค์ 
1. คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี   
2. ชุมชนเข้มแข็งตามวิถีพอเพียง  
3. สังคมร่มเย็น  ภายใต้การบริหารจัดการที่มี ธรรมาภิบาล (PMQA) รักษาอัตลักษณ์  

(วัฒนธรรม)   

ตัวชี วัด/ค่าเป้าหมาย 
1.ระดับความสําเร็จของการแก้ไขปัญหาเพื่อลดจํานวนครัวเรือนยากจน 

ที่มีรายได้เฉลี่ยต่ํากว่าเกณฑ์ จปฐ. 
2. ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการสํารวจและผ่านเกณฑ์เป็นครัวเรือนอบอุ่น 
3. จํานวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนตลอดจนการพัฒนาด้านการใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
4.ร้อยละของราษฎรได้รับการฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม 

และสามารถทําให้เกิดการจ้างงาน  
5. มีการเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมขนส่งระหว่างชุมชนให้มีความปลอดภัยมากข้ึน (สาย) 
6. ระดับความสําเร็จในการแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
7. ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ QA 
8. ร้อยละของการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
9. โรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น 
10. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
11. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้มารับบริการ 
12. ระดับความสําเร็จของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
13.ระดับความสําเร็จของการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ  

คิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
14. ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง นักเรียน นักศึกษาได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพเพ่ือเตรียม 

ความพร้อมเข้าสู่สถานประกอบการและมีอาชีพสร้างรายได้ (ราย) 
15. ส่งเสริมและสร้างแนวทางพัฒนาอาชีพให้เหมาะสมตามศักยภาพของพ้ืนที่เพ่ือเพ่ิม 

รายได้ ลดรายจ่าย 
16. ร้อยละของอําเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
17. ร้อยละของอําเภอสุขภาพดีวิถีไทย 
18. ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน 
19. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดําเนินงานป้องกันและแก้ไข 

ปัญหาเอดส์ 
20. ร้อยละชุมชนที่พัฒนาตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
21. ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  
22. ร้อยละของการส่งเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงานต่างๆ 
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23. ระดับความสําเร็จในการสร้างความเข้มแข็งด้านวัฒนธรรมแก่ชุมชน 
24. ระดับความสําเร็จในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนนักศึกษา 
25. มีการส่งเสริมงานวิจัยด้านสังคมคนบุรีรัมย์ 

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

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 " อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วม สู่สมดุลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน "  

มีความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ. 2555 – 2558) นโยบายที่  8   
“นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี”  ข้อ  8.1 “ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน” 
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย ข้อ 1 “ระบบการบริหารงานภาครัฐมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล 
ได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชน” นโยบาย ข้อ 2 “เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงาน
แบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง ยกระดับสมรรถนะของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ พัฒนาและส่งเสริม
รูปแบบโครงสร้าง และระบบการบริหารงานใหม่ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัวสูง และปรับปรุงระบบบริการ
ประชาชนให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น ทั้งในรูปแบบการเพ่ิมศูนย์บริการครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการที่
หลากหลายขึ้น และการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วมและระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่
สมบูรณ์แบบ มุ่งเน้นการจัดการความรู้และพัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการทํางานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ” กลยุทธ์ “ส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่ผ่านระบบการบริหารงาน
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ”  

เป้าประสงค์ 
1.ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
2.ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดดเด่นของประเทศ 
4. เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ในทุกพ้ืนที่ 
5.การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี มีคุณภาพ 

ตัวชี วัด/ค่าเป้าหมาย 
1.ร้อยละของเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.ระดับความสําเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ 
3.ระดับความสําเร็จของการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง 
4.ระดับความสําเร็จของการสร้างความสมดุลทางธรรมชาติที่ยั่งยืน 
5.ระดับความสําเร็จของการบังคับใช้กฎหมาย ข้อบัญญัติต่างๆ 
6.ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการจัดการขยะ 
7.ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล 

สิ่งแวดล้อม 
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8.ระดับความสําเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
9.ร้อยละของการมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
10.ระดับความสําเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ 
11.ระดับความสําเร็จในการอนุรักษ์และเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ 

ชุ่มน้ําและในผืนป่า 
12.ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
13.ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการ 
14. จํานวนแหล่งน้ําได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
15. จํานวนแหล่งน้ําเพ่ิมขึ้น 

กลยุทธ์ 
1. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและจิตสํานึกท่ีดี 
3. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
4. ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ 
5. การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. การบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบ 

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4:  ด้านรักษาความม่ันคงและความสงบ   
“ประชาสังคมมีความม่ันคง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน”  

มีความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ. 2555 – 2558) นโยบายที่  8   
“นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี”  ข้อ  8.1 “ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน” 
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย ข้อ 1 “ระบบการบริหารงานภาครัฐมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล 
ได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชน” นโยบาย ข้อ 2 “เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงาน
แบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง ยกระดับสมรรถนะของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ พัฒนาและส่งเสริม
รูปแบบโครงสร้าง และระบบการบริหารงานใหม่ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัวสูง และปรับปรุงระบบบริการ
ประชาชนให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น ทั้งในรูปแบบการเพ่ิมศูนย์บริการครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการที่
หลากหลายขึ้น และการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วมและระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่
สมบูรณ์แบบ มุ่งเน้นการจัดการความรู้และพัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการทํางานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ” กลยุทธ์ “ส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่ผ่านระบบการบริหารงาน
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ”  
 
 
   

เป้าประสงค์ 
1.  สังคมปลอดยาเสพติด 
2.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3.  การจัดการแผนความมั่นคง  ภายใต้ความเข้มแข็งผสมกลมกลืนและความหลากหลาย 
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ทางวัฒนธรรม 
4.  การสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชนในจังหวัด 
5.  การบูรณาการจัดระเบียบสังคม  
6.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติเหตุทางถนน 
7.  การป้องกันและเฝ้าระวังภัยสุขภาพ 
8. การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ  ภายใต้ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ตัวชี วัด/ค่าเป้าหมาย 
1.ระดับความสําเร็จในการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาพลังมวลชนเอาชนะยาเสพติด 
2. ร้อยละของหมู่บ้านชายแดนเข้มแข็ง 
3. ร้อยละของการฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบําบัดเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม 
4. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาจุดตรวจจุดสกัดก้ันยาเสพติด 
5. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาเครือข่ายข่าวภาคประชาชน 
6. ร้อยละของเครือข่ายข่าวภาคประชาชนที่เพ่ิมข้ึน 
7. ระดับความสําเร็จในการป้องกันและปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ยั่งยืน 
8. ร้อยละของความสําเร็จในกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติด 
9. ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาสื่อและการประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและแก้ไข 

ปัญหายาเสพติด 
10. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
11.ร้อยละความสําเร็จในการป้องกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรม 
12. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
13. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน 
14. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากรรักษาความสงบเรียบร้อย 
15. ร้อยละของเครือข่ายอํานวยความเป็นธรรมที่เพ่ิมข้ึน 
16. ระดับความสําเร็จในการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อความมั่นคง 
17. ระดับความสําเร็จในการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายยุติธรรมชุมชน 
18. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของศูนย์เครือข่ายยุติธรรมชุมชน 
19. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาเครือข่ายคุมประพฤติ 
20. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระดับท้องถิ่นกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
21. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาเพื่อความม่ันคงตามแนวชายแดน 
22. ระดับความสําเร็จในการสนับสนุนส่งเสริมโครงการอันเนื่องจากพระราชดําริ 
23. ระดับความสําเร็จรักษาความม่ันคงภายในจังหวัด 
24. ร้อยละความสําเร็จในการพัฒนาระบบสมานฉันท์หมู่บ้าน 
 
25. ระดับความสําเร็จในการส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชน 

ภายในจังหวัด 
26. ระดับความสําเร็จในการสร้างจิตสํานึกให้กับผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย 
27. ระดับความสําเร็จในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
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28. ระดับความสําเร็จในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
29. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
30. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาเครือข่ายเพ่ือป้องกันและบรรเทสาธารณะภัย 
31. ระดับความสําเร็จในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
32. ระดับความสําเร็จในการป้องกันและเฝ้าระวังภัยสุขภาพ 
33. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังภัยสุขภาพ 
34. ระดับความสําเร็จในการร่วมมือทางการแพทย์ระหว่างประเทศ 
35. ระดับความสําเร็จในการประชาสัมพันธ์ความรู้แก่ประชาชน 
36. ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการที่มีคุณภาพภายใต้การบริหารจัดการที่ดี 

กลยุทธ์ 
1. สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาพลังมวลชนเอาชนะยาเสพติด              
2.จัดให้มีการป้องกัน  ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน                               
3. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ให้สังคมปลอดยาเสพติด 
4. การป้องกันและปราบปราบอาชญากรรม 
5. พัฒนาระบบความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน     
6. พัฒนาระบบเครือข่ายภาคประชาชน           
7. พัฒนาความสัมพันธ์อันดีระดับท้องถิ่นกับประเทศเพ่ือนบ้าน    
8. พัฒนาเพ่ือความมั่นคงตามแนวชายแดน                
9. สนับสนุนส่งเสริมโครงการอันเนื่องจากพระราชดําริ           
10. รักษาความม่ันคงภายในจังหวัด 
11. ส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชนภายในจังหวัด 
12. สร้างจิตสํานึกให้กับผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย 
13. การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
14. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการลดอุบัติเหตุทางถนน 
15. ป้องกันและเฝ้าระวังภัยสุขภาพ 
1.6 การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

5. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: ด้านการบริหารจัดการ  
"การบริหารจัดการมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล บนพื้นฐานธรรมาภิบาล"  

มีความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ. 2555 – 2558)  
นโยบายที่  8  “นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด”ี  ข้อ  8.1 “ประสิทธิภาพการบริหารราชการ 
แผ่นดิน” เป้าประสงค์เชิงนโยบาย ข้อ 1 “ระบบการบริหารงานภาครัฐมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมี   
ธรรมาภิบาล ได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชน” นโยบาย ข้อ 2 “เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบ
การบริหารงานแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง ยกระดับสมรรถนะของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ พัฒนา
และส่งเสริมรูปแบบโครงสร้าง และระบบการบริหารงานใหม่ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัวสูง และปรับปรุงระบบ
บริการประชาชนให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น ทั้งในรูปแบบการเพ่ิมศูนย์บริการครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการที่
หลากหลายขึ้น และการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วมและระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่
สมบูรณ์แบบ มุ่งเน้นการจัดการความรู้และพัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการ



๓๔ 
 

เรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการทํางานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ” กลยุทธ์ “ส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่ผ่านระบบการบริหารงาน
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ”  

เป้าประสงค์ 
1. คุณภาพของระบบวางแผน 
2. คุณภาพระบบข้อมูลและสารสนเทศ  
3. คุณภาพการประสานงานและการมีส่วนร่วม ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ของจังหวัดผ่านสื่อต่างๆ  

ตัวชี วัด/ค่าเป้าหมาย 
1. มีแผนระยะยาว 15 ปี 
2. มีการจัดกิจกรรมสัมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาจังหวัด เพื่อทบทวนแผน 

ยุทธศาสตร์และงบประมาณทุกปี    
3. มีแผนที่สําคัญจําเป็น  ได้แก่แผนหลัก แผนทรัพยากรมนุษย์ แผนยุทธศาสตร์ด้าน 

การเงิน/การพ่ึงพาตนเองด้านรายได้ และแผนพันธกิจ (แผน) 
4. มีการประเมินครึ่งแผนและเมื่อสิ้นสุดแผน11 
5. มีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเพ่ือประกอบการจัดทํา 

แผนพัฒนาจังหวัด  (ครั้ง) 
6. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด   

(ครั้ง) 

กลยุทธ์ 
1.พัฒนาระบบแผนที่เชื่อมโยงจากแผนรายปีเป็นแผนระยะยาว15ปี         
2.พัฒนาระบบประเมินผลและรายงานผล 
3.ปรับปรุงคุณภาพระบบงานและข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด 

 

3.1.6 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้การบริหารของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตําบลโคกตูม เป็นไปตาม 

เจตนารมณ์ พระราชบัญญัติสภาตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม จนถึง
ปัจจุบัน ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 และตามนโยบายของจังหวัด ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลโคกตูม จึงได้แถลง
นโยบายการบริหารไว้ดังนี้ 
 
 

 1. นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพื นฐาน 
                    1.1  ก่อสร้าง  ปรับปรุงและพัฒนาถนนในหมู่บ้าน  ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านให้ได ้                      
มาตรฐานและท่ัวถึง 
      1.2  ติดตั้ง ปรับปรุง  ระบบไฟฟ้าสาธารณะให้มีแสงสว่างพอเพียง ครอบคลุมทั่วเขตตําบล 



๓๕ 
 

      1.3  ติดตั้ง  ปรับปรุง  ขยายระบบน้ําประปาให้เพียงพอครอบคลุมทั่วเขตตําบล 
      1.4  ก่อสร้าง ปรับปรุง  และพัฒนาระบบระบายน้ําให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมทั้งเขตตําบล 
      1.5  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ลานกีฬา  และสถานที่ออกกําลังกาย และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
      1.6  พัฒนาแหล่งน้ํา ให้มีสําหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดปี 

                2.  นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
       2.1  ส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบอาชีพตามภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพ่ือการมีงานทํา 
และเพ่ิมรายได ้
      2.2  พัฒนาระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ 
      2.3  ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
      2.4  ส่งเสริมด้านการตลาดให้ชุมชน 
      2.5  ส่งเสริมการอบรมพัฒนาอาชีพต่างๆ 
      2.6  ส่งเสริมการใช้แรงงานในท้องถิ่น 
 
               3.  นโยบายด้านเสริมสร้างสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
       3.1  ด้านสาธารณสุข  และด้านสุขภาพ 
  3.1.1  ส่งเสริมระบบคุ้มครองสุขภาพ  เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า  พร้อมทั้ง
สร้างหลักประกันและโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียมกัน 
  3.1.2  ส่งเสริมและป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  3.1.3  ส่งเสริมและป้องกันการแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในชุมชนอย่างจริงจัง 
  3.1.4  ส่งเสริมระบบป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตราย  การป้องกันอุบัติเหตุ  และ
อุบัติภัย  พร้อมกับการสนับสนุนการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพ  เร่งรัดกิจกรรมเสริมสร้าง
สุขภาพ การกีฬา และสนับสนุนให้เกิดองค์กรเครือข่ายควบคุมป้องกันโรค 
  3.1.5  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างยั่งยืน รวมถึงการ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตําบล 

      3.2  ด้านกีฬา 
  3.2.1  ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาระดับชุมชนและโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 
       3.3  ด้านครอบครัว เด็ก เยาวชน  และผู้สูงอายุ 
  3.3.1  ส่งเสริมให้มีศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในชุมชน
เพ่ือให้คําปรึกษาและบริการต่างๆ  เกี่ยวกับครอบครัวทั้งด้านสุขภาพและการวางแผนและแก้ไขปัญหา
ครอบครัว 
  3.3.2  ส่งเสริมให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลโคกตูม 
  3.3.3  ส่งเสริมสิทธิสถานภาพและบทบาทของสตรี การพัฒนาศักยภาพของสตรีให้มีส่วน
ร่วมอย่างเต็มที่ในการพัฒนาชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองรวมทั้งส่งเสริมความเท่าเทียมกันของ
สตรี 
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  3.3.4  ยกย่องและให้หลักประกันผู้สูงอายุ  โดยการสร้างโครงข่ายความปลอดภัยทางสังคม
สําหรับผู้สูงอายุ  พัฒนาบริการสุขภาพอนามัยรวมทั้งนําประสบการณ์ของผู้สูงอายุมาช่วยในการพัฒนาสังคม  
  3.3.5  เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง เยาวชนของแต่ละหมู่บ้านโดยใช้กิจกรรมกีฬา 
และดนตรีเป็นสื่อกลาง 

    3.4  ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส 
          3.4.1  ให้การสงเคราะห์และสนับสนุนการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมแก่ผู้ยากไร้  ผู้พิการ  หรือ
ทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และสามารถพ่ึงตนเองได้ 

         4.  นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
    4.1  ส่งเสริมการศึกษาเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชน  ให้มีความรักการเรียนรู้  รักพ่อแม่  รัก
ครอบครัว  และมีจิตสํานึกท่ีดีต่อชุมชนบ้านเกิด 
   4.2  เร่งรัดให้มีระบบและโครงสร้างทางการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
อย่างแท้จริง 
   4.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบการจัดการศึกษาและฝึกอบรม 
   4.4  ส่งเสริมทํานุบํารุงศาสนาและอนุรักษ์ วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
  4.5  สนับสนุนการศึกษาแก่เด็กเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ 

          5.  นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5.1  บริหารและจัดการสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ  และความหลากหลายทางชีวภาพ 
แบบบูรณาการ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนท้องถิ่น 
  5.2  ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริการการจัดการ  การ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการนําสิ่งของหรือเศษวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ 
  5.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการวางแผน และ
กําจัดมลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย  และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  5.4  เพ่ิมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเร่งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เฉพาะอย่างยิ่งที่
เกิดจากสิ่งปฏิกูล 
  5.5  เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  สวนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้มากขึ้น  ปรับภูมิทัศน์
ของตําบลให้สวยงาม 
  5.6  ควบคุมและป้องกันการเกิดมลพิษ และการแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อน 

        6.  นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 
  6.1  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา  อันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 
  6.2  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
  6.3  ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน  และนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน 
  6.4  พัฒนาระบบการบริหารงานโดยเพ่ิมประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และเป็นธรรมเพ่ือ
ความพอใจสูงสุดของผู้เข้ารับการบริการ 
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  6.5  พัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพบุคลกรเพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจแก่
ผู้ปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 
  6.6  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล  
พร้อมทั้งจัดให้เป็นระบบควบคุมตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
  6.7  พัฒนาระบบการจัดเก็บรวบรวมและการนําเสนอข้อมูลให้มีคุณภาพ 

       7.  นโยบายด้านความปลอดภัย 
  7.1  ดูแลให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  โดยมุ่งเน้นมาตรการทั้งการ
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภท  พร้อมทั้งจัดระบบป้องกันสาธารณภัย และอุบัติภัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั่วถึงและทันท่วงที 
  7.2  สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมและสาธารณภัยในชุมชน 
และท้องถิ่นของตนเอง 
  7.3  จัดหาให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพต่อ การระงับอุบัติเหตุต่างๆ และระบบ
ป้องกันสาธารณภัย 
  7.4  พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการป้องกันระงับเหตุสาธารณภัยต่างๆ  

8.  นโยบายด้านสาธารณสุขสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี   
8.1  การติดตามการเฝ้าระวังการระบาดของโรคที่สําคัญในสังคมไทย 
8.2  ดําเนินการยกระดับสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล 
8.3    จัดให้มีการแพทย์ฉุกเฉินในระดบัตําบล 
8.4  จัดการสารเคมีและศัตรูพืช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 



๓๘ 
 

 3.2.1  ผลการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขต องค์การบริหารส่วนตําบลโคกตูม จาก
การได้ทําประชาคม  หมู่บ้าน  และข้อมูลการจัดทําแผนแม่บทชุมชนของตําบลโคกตูม  สรุปได้ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม 

ขอบข่ายและปรมิาณของปัญหา พื นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
๑.  ปัญหาด้านโครงสร้างพื นฐาน 

๑.๑  เส้นทางการคมนาคมไม่สะดวก 
      ลักษณะของปัญหา 
       - เนื่องจากถนนภายในหมู่บา้นส่วน
ใหญ่เป็นถนนหินคลุก ซึ่งไมไ่ด้มาตรฐาน 
เมื่อฝนตกจะทําให้นํ้าท่วมขัง ถนนขรุขระ
เป็นหลุมเป็นบ่อ 

๑.๒  ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ 
      ลักษณะของปัญหา 
      - ไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านมี
ปริมาณน้อยซึ่งไมเ่พียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน  

๑.๓ ปัญหาน  าส าหรับการอุปโภคบริโภค 
      ลักษณะของปัญหา 

       - ไม่มีน้าํประปาใช้ทุกครัวเรอืน 
ระบบประปาที่มีอยู่ขณะนี้ยังไม่เพยีงพอ
ต่อความต้องการใช้ของราษฎร เนือ่งจาก
ขาดแคลนแหล่งน้ําเพื่อดําเนินการสําหรับ
กิจการประปาหมู่บ้าน 

       - ไม่มภีาชนะสาํหรับเก็บกักน้ําเพื่อ
การบริโภค 

๑.๔  ขาดแคลนแหล่งน  าเพ่ือการเกษตร 
      ลักษณะของปัญหา 
      - ขาดแคลนแหล่งน้ําขนาดใหญ่เพื่อ
ใช้สําหรับการเกษตร 
 

 
 
 
- พื้นที่ทุกหมู่บ้านในเขต 

อบต.ประสบปัญหาการ
คมนาคมไม่สะดวก 

 
 
 
 
 
- พื้นที่ทุกหมู่บ้านในเขต อบต. 

 
 
 
 
- หมู่บ้านที่ไมม่ีน้ําประปา 

 
 
 
 
 
 
 
 
- พื้นที่ทุกหมู่บ้านในเขต อบต. 

 
 
 

 
 
 
- อบต.จัดงบประมาณในการก่อสร้าง
และปรับปรุงตลอดจนซ่อมแซมถนน
ใน อบต. อย่างต่อเนื่องรวมทั้ง
ก่อสร้างถนนคอนกรีต/ลาดยาง
เพิ่มขึ้น 

 
 
 
- อบต. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพิม่ขึ้น 
 
 
 
 
- อบต.จัดสรรงบประมาณในการ
ก่อสร้างและปรับปรุงตลอดจน
ซ่อมแซมแหล่งเก็บน้ําในเขตอบต. 

- ขยายเขตประปา/ก่อสร้างประปา
เพิ่มเตมิ 
 
 
 
 
- จัดหาภาชนะเก็บน้าํ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



๓๙ 
 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม 

 

ขอบข่ายและปรมิาณของปัญหา พื นที่เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

    ลักษณะของปัญหา 
- ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกรทาํใหไ้ม่

มีอํานาจต่อรองทางเศรษฐกิจหรือรับ
บริการ 

- ประชาชนบางส่วนว่างงาน และว่างงาน
แฝง เนื่องจากไม่มีการประกอบอาชีพ
เสรมิ 

-  ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา 
-  การผูกขาดผลิตผลทางการเกษตร 
- ขาดแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ําเพื่อ

การเกษตร 

 
 
 
-  ประชากรวัยทํางานทีไ่ม่มีงานทํา 

และงานท่ีทําอยู่ไมม่ั่นคง 
-  เยาวชนบางส่วนท่ีจบการศึกษาภาค

บังคับแล้วไมไ่ด้ศึกษาในระดับที่
สูงขึ้นไป  

-  กลุ่มสตรี/กลุ่มแม่บ้านทีต่้องการ
อาชีพเสริม 

 
 
 

 
 
 
- อบต.จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่
ราษฎร 
- ส่งเสริมใหร้าษฎรรวมกลุ่มในการ

ประกอบอาชีพ 
-  สนับสนุนงบประมาณและ

วิทยาการ เทคโนโลยีที่ทันสมัยใน
การประกอบอาชีพ 

๓.  ปัญหาด้านครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 

     ลักษณะของปัญหา 
- ปัญหายาการติดยาเสพติดในกลุ่ม

เยาวชน และนักเรียน โดยเฉพาะน้ํา
กระท่อม ยาบ้า 

- ปัญหาอาชญากรรม การทะเลาะ
วิวาท ซึ่งเกิดจากการดืม่สรุาและของ
มึนเมา ทําให้ขาดสติ คึกคะนอง 

- ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การลักขโมย 

- ปัญหาคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส 

- ปัญหาการขาดแคลนรายได้ของกลุ่ม
สตรี  

 

 

- ผู้สูงอายุ ผูด้้อยโอกาส สตรี
ประชาชน เยาวชน และนักเรียน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
โคกตูม 

 
- นโยบายของรัฐบาลในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด โดยให้อบต.
ดําเนินการเชิงรุกร่วมกับฝ่าย
ปกครองและตาํรวจ ในการ
ป้องปราม ตรวจค้น จับกมุผู้
เสพ/ผู้ค้า และบําบัดกลุ่มผู้ตดิ
ยาและกลุ่มเสี่ยง 

- แต่งตั้ง อปพร.ปฏิบัติหน้าท่ี
รักษาความสงบเรียบร้อยใน
เทศกาลต่างๆ 

- งบประมาณในการจดัซื้อ
เครื่องมือเครื่องใช้ด้านการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
เพิ่มขึ้น 

- สนับสนุนส่งเสริมให้กลุม่สตรีมี
อาชีพเสริมเพิม่รายได้ให้
ครอบครัว 

- ดูแลผูสู้งอายุและผูด้้อยโอกาส
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 
 

ขอบข่ายและปรมิาณของปัญหา พื นที่เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 



๔๐ 
 
4. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม
และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

ลักษณะของปัญหา 
-  สถานท่ีใช้บริการด้านข้อมูลข่าวสารไม่

ทั่วถึง ไม่มีห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้/ ที่
อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน 

-  กระแสโลกาภิวัฒน์และการสื่อสารไร้
พรมแดนนําวัฒนธรรมตะวันตกเขา้มา
มีอิทธิพลต่อสังคมและครอบครัว ทําให้
ละทิ้งวัฒนธรรมดั้งเดิม 

-  ขาดการให้ความรู้ทางศาสนาและ
พัฒนาจริยธรรมแก่ประชาชน 

- เด็กและเยาวชน 
- นักเรียนในสถานศึกษา 
- เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

        

- อบต.จัดสรรงบประมาณในการ
ส่งเสริม ฟ้ืนฟู ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อันดี
งามของท้องถิ่น 

 - จัดสรรงบประมาณในการก่อสรา้ง
แหล่งเรียนรู้ประจําตาํบล/
ห้องสมุดชุมชน/ที่อ่าน
หนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน 

 
 

5. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ลักษณะของปัญหา 
    -  ปัญหาขยะในเขตชุมชนตลาด/ทาง   

สาธารณะ (ริมถนนเอเชีย) 
    -  การบุกรกุป่าและทีส่าธารณะ ท าให้ป่า 

ไม้ถูกท าลาย 
  -  ล าคลองตื นเขิน ขาดการดูแล

บ ารุงรักษา 
    -  ดินเสื่อมสภาพ จากการใชส้ารเคมี 
 

 
 
- ชุมชนตลาด/ทางสาธารณะ  
- ที่สาธารณะ ลําคลอง ป่าไม ้
 

 
 
- อบต.จัดหาที่รองรับขยะและ

ให้บริการจดัเก็บขยะ 
- รณรงค์เพื่อสร้างจิตสํานึกการใช้

วัสดุจากธรรมชาติแทนขยะที่ย่อย
สลายยาก และเกิดมลพิษ 

-  อบต.จัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การปลูก
ป่า การปลูกหญ้าแฝก การปล่อย
พันธุ์สัตว์น้ํา การปรับปรุงภมูิทัศน ์
เป็นต้น 

 
6.  ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร 

     ลักษณะของปัญหา 
-    งบประมาณมีไม่เพียงพอ 
-    ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมทางการ

เมือง การปกครอง 

 
 

- ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบล 

 

 
 

- จัดสรรงบประมาณในการ
จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

- เน้นการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหาร
จัดการ 

- การอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนด้านการเมือง การ
ปกครอง 

 
 

          



๔๑ 
 

 
ขอบข่ายและปรมิาณของปัญหา พื นที่เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

7. ปัญหาด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพ
ติด 

ลักษณะของปัญหา 
-  ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพตดิ เกิด

การซื้อขาย ในกลุ่มวัยรุ่น 
 

 
 
- เด็กและเยาวชน 

        

 
 
- ปรามปรามยาเสพติดในตําบลให้
หมดไป 

8.  ปัญหาด้านสาธารณสุข 
     ลักษณะของปัญหา 
- ขาดแคลนสถานท่ีออกกําลังกาย/ลาน
กีฬา 

- การใช้ยาโดยไม่ปรึกษาแพทย ์
- สารเคมีตกคา้งในอาหาร 

 
 

- เด็ก เยาวชน ประชาชนในตําบล 

 
 
- อบต. จัดสรรงบประมาณในการ
ดําเนินการ 
- ก่อสร้างลานกีฬาประจําตําบล 
- ฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิการ
ปฏิบัติงานของ อสม.ประจําหมูบ่้าน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

 ๓.๒.2  การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา
ในอนาคต 

  การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึง
โอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจํากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านๆ ของท้ องถิ่น รวมทั้งการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของ
ท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบคําถามว่า  “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” สําหรับใช้เป็นประโยชน์ใน
การกําหนดการดําเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง 
(Strength – S) จุดอ่อน (Weak – W) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส(Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) เป็น
เครื่องมือ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม 

 แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 
ด้านโครงสร้างพื นฐาน จุดแข็ง 

-  มีถนน รพช.บร เส้น บ้านไทร – บ้านจัน
ดุม ที่สามารถไปอําเภอประโคนชัย และไป
อําเภอนางรองได้อย่างสะดวก 
 
 
 
 
 
โอกาส 
-  พ.ร.บ.การกระจายอํานาจแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 ได้ทําให้ 
อบต.มีรายไดเ้พิ่มขึ้นในการนําไปพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งด้านอื่น ๆ 
 

จุดอ่อน 
-  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นไป
อย่างล่าช้า เพราะมีงบประมาณจาํกัดใน
การนําไปพัฒนา 
-  ขาดแคลนแหล่งน้ําขนาดใหญ่สาํหรับ
นําไปผลิตน้ําประปา 
 
 
 
อุปสรรค 
-  สภาพภูมิประเทศ ความเปลีย่นแปลงจาก
สภาวะโลกร้อน การเกิดภัยธรรมชาติที่
รุนแรงมากขึ้นส่งผลกระทบต่อระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน ทําให้ถนนชํารุดเสื่อม
โทรมเร็วกว่าปกต ิ
 
 

ด้านเศรษฐกิจและปัญหา
ความยากจน 

จุดแข็ง 
-   การเกษตรที่เป็นฐานหลัก 
-   มีการทําเกษตรอินทรีย ์
-   มีการทําปุ๋ยชีวภาพแทนการใช้สารเคม ี
-   มีหลวงปู่มั่นคู่บ้านคู่เมือง 
 
 
 
โอกาส 
-  มีหน่วยงานราชการส่งเสริมสนับสนุนการ

การทําเกษตรอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ 
 
 
 

จุดอ่อน 
-  ขาดการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
-  ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งเพื่อร่วมกัน

เป็นกลุ่มผู้ผลิต 
-  ปัญหาหนีส้ินของเกษตรกร 
-  แหล่งท่องเที่ยวมีน้อย ซึ่งขาดการ

ปรับปรุงและส่งเสรมิ  
 
อุปสรรค 
- สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจใน

ระดับประเทศ ภูมิภาคส่งผลต่อการ
พัฒนาท้องถิน่ 



๔๓ 
 

แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน / อุปสรรค 
ด้านพัฒนาด้านครอบครัว 
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้
ด้วยโอกาส 

จุดแข็ง 
-   มีองค์กรชุมชน เช่น กรรมการหมู่บ้าน 
กลุ่มสตรี อสม./กองทุนหมู่บ้าน/ อปพร. 
ฯลฯ  
โอกาส 
-  พ.ร.บ.กระจายอํานาจองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้ให้อํานาจหน้าท่ี 
อบต. ในการจัดบริการสาธารณะทางด้าน
สวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชนกว้างขวาง
มากขึ้น 

จุดอ่อน 
-  ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
-  ปัญหาการพนัน 
-  กลุ่มองค์กรต่างๆ ไม่เข้มแข็ง 
 

ด้านการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

จุดแข็ง 
-  มีวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
-  ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
-  มีศาสนาเป็นศูนยร์วมจติใจ ประชาชนมี
จิตใจโอบอ้อมอารี เอื้อเฟือเผื่อแผ ่ 
-  มีสถานศึกษาในระดับประถมศกึษาและ
มัธยมศึกษาในตําบลที่มีความพร้อมมี
ศักยภาพในการจดัการศึกษา 
-  มีวัดเป็นสถานท่ีที่สามารถพัฒนาและ
เสรมิสร้างความพร้อมใหเ้ป็นแหลง่
วัฒนธรรม 
-  มีปราชญ์และภมูิปัญญาท้องถิ่นจํานวน
มากที่มีศักยภาพในการพัฒนา 
 
โอกาส 
-  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติจะทําให้ภายใน

จังหวัดมีการจดัการศึกษาทีส่อดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่นต่างๆในเขต
จังหวัด 

-  พ.ร.บ.กระจายอํานาจแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 ให้ อบต. มี
อํานาจหน้าที่จัดการศึกษา 

-  รัฐบาลสนับสนุนให้แตล่ะท้องถิ่นมีบทบาท
ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ถ่ายทอด
วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญัญา
ท้องถิ่นมากขึ้น 

-   ภายในจังหวัดมีการศึกษาทุกระดับ 
 
 
 
 

จุดอ่อน 
-  คนบางกลุ่มขาดจรยิธรรม คุณธรรม ขาด

ระเบียบวินยั 
-  ค่านิยมยึดตดิกับวัตถุสิ่งของและบริโภค

ฟุ่มเฟือยแพร่กระจายเพิม่มากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อุปสรรค 
-  สื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต เข้า

มีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชน ทํ าให้
กระแสบริโภคนิยมและวัตถุนิยมรุนแรง
มากขึ้ น  ทํ าล ายวิถี ชี วิต ดั้ ง เดิ ม ของ
ประชาชน  

 
 



๔๔ 
 

แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง 
- สภาพแวดล้อมยังมสีภาพที่ดเีนื่องจากยัง

ไม่มีอุตสาหกรรมและชุมชนยังไม่
หนาแน่น 

 
 โอกาส 
- รัฐบาลมีนโยบายและใหค้วามสาํคญักับ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึง
การป้องกัน และแก้ไขปญัหาสิ่งแวดล้อม 

 

จุดอ่อน 
-  ประชาชนขาดจิตสํานึกในการรกัษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-  การใช้ทรัพยากรไม่คุม้ค่า ฟุ่มเฟอืย  
 
 
 
 

ด้านพัฒนาการเมืองและ
การบริหาร 

จุดแข็ง 
-  ประชาชนมีความตื่นตัวและมสีว่นร่วมใน

กระบวนการพัฒนาท้องถิ่น มีการ
รวมกลุม่ในชุมชน 

-  ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง 
-  มีการนําเทคโนโลยสีมัยใหม่มาให้บริการ

อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม 
-   ผู้นํามีความรู้ความสามารถ มภีาวะความ

เป็นผู้นํา มีศักยภาพในการบริหารงาน 
-   ประชาชนมีความจริงจังในการทํางาน  มี

ความเป็นตัวของตัวเองสูง 
โอกาส 
-  รัฐบาลเน้นการให้สิทธิเสรภีาพแก่

ประชาชน ส่งเสริมการกระจายอํานาจสู่
ท้องถิ่นและเปิดโอกาสการมีส่วนรว่มของ
ประชาชน 

 

จุดอ่อน 
-  ประชาชนยังขาดความรู้กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับประชาชน 
-  ขาดบุคลากรผู้ปฏิบตัิงานท่ีมีความรู้

ความสามารถในบางสาขาของงาน 
 
 

ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

จุดแข็ง 
 -   มีองค์กรชุมชน / อปพร. ฯลฯ  
 
โอกาส 
-   นโยบายรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิอย่างจริงจัง ซึ่งถือเป็นวาระ
แห่งชาติ 
 
 

จุดอ่อน 
-  การแพร่ระบาดของยาเสพตดิในหมู่บ้าน 

 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 

แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 
ด้านสาธารณสุข 
 

จุดแข็ง 
- มีโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตําบลและ

อาสาสมัครสาธารณสุขทีม่ีศักยภาพ
สามารถให้บริการด้านสาธารณสุขแก่
ประชาชนไดด้ีในระดับหนึ่ง 

-   มีหน่วยปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยของ อบต.ที่มี
ศักยภาพในการให้บริการประชาชน 

โอกาส 
-   ประชาชนสามารถเข้ารับการ

รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลได้ง่าย
เนื่องจากเป็นพื้นที่ไม่ห่างไกล  

 

จุดอ่อน 
-  ประชาชนบางกลุ่มไม่ใส่ใจสุขภาพอนามัย

และอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกบัยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกตมู  
 

โครงสรา้งความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม  พ.ศ. 2559 – 2563 
 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท .01 
 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด
บุรีรัมย ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนา
เป็นศูนย์กลางการ
ท่องเท่ียวอารยธรรม
ขอม 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
พัฒนาสินค้าเกษตร
ปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
พัฒนาไหมพื นบ้าน
สู่สากล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
อนุรักษ์ พัฒนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๑. พัฒนาและฟื้นฟูแหล่ง
ท่องเท่ียวและโครงข่าย
คมนาคม 
๒. พัฒนาตลาด
ท่องเท่ียวเชิงรุก 
เช่ือมโยงอารยธรรมขอม
และสินค้า OTOP 
๓. พัฒนาบุคลากรและ
ระบบการบริหารจัดการ
ด้านการท่องเท่ียว 
๔. พัฒนาการค้า
ชายแดน 

๑. ส่งเสริมการจัดทํา 
Zoning การผลิตสินค้า
การเกษตร 
๒. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการเกษตร 
๓. ส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิต การแปร
รูป การตลาดสินค้า
เกษตรปลอดภัย 
๔. พัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพแรงงาน
ภาคเกษตร กลุ่มอาชีพ 
และวิสาหกิจชุมชน 

๑. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานการผลิตไหม
ปลอดภัยเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
๒. ส่งเสริมการผลิตและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหม
ปลอดภัยเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
๓. เพิ่มช่องทางการ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม
สู่สากล 
๔. จัดระบบการบริหาร
จัดการพัฒนาหม่อน
ไหมเชิงพาณิชย์ 

๑. ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
๒. รณรงค์ส่งเสริมแรงงาน
นอกระบบเข้าสู่
ประกันสังคม 
๓. ส่งเสริมการออมและ
พัฒนาเครือข่ายชุมชนให้
เกิดความเข้มแข็ง 
๔. พัฒนาสถาบัน
ครอบครัวให้มีความอบอุ่น
และห่างไกลยาเสพติด 
๕. เสริมสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

๑. อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
๒. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
๓. ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
๔. พัฒนาการบริหาร
จัดการนํ้าอย่างเป็น
ระบบ 
๕. การบริหารจัดการ
ขยะ (โดยการคัดแยก
และลดปริมาณขยะใน
ระดับชุมชน/พลังงาน
ทดแทน) 

แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
พัฒนาการบริการ
ภาครัฐและเอกชน 

๑. พัฒนาระบบการ
ให้บริการ 
๒. เสริมสร้าง
วัฒนธรรมการบริการ 
๓. พัฒนาระบบการ
จัดการข้อร้องเรียน 
และแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 
๔. พัฒนาหน่วยงานให้
มีขีดสมรรถนะสูง 

แนวทางการพัฒนา 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อปท.ใน
เขตจังหวัดจังหวัด
บุรีรัมย ์

1.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชา
ติ 

4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านรักษา
ความมั่งคงและ
ความสงบ 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

1.พัฒนาและฟื้นฟูแหล่ง
ท่องเท่ียวให้เกิดความ
ยั่งยืน 
2.พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอํานวย
ความสะดวกทางการ
ท่องเท่ียว 
3.พัฒนาบุคลากรด้าน
การท่องเท่ียว 
4.พัฒนาสินค้าและ
บริการด้านการท่องเท่ียว 
5.ส่งเสริมการตลาดและ
การประชาสัมพันธ์การ
ท่องเท่ียว 
6.พัฒนาระบบบริหาร
จัดการการท่องเท่ียว 
7. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการเกษตร 
8. ส่งเสริมด้านการตลาด
สินค้าเกษตร 
9. ส่งเสริมการผลิต
สินค้าเกษตรให้ปลอดภัย
และได้มาตรฐาน 
10. เพิ่มมูลค่าสินค้า
เกษตร 
11. เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต 
12.พัฒนาองค์กรเกษตร
ให้มีความเข้มแข็ง 
13.พัฒนาอุตสาหกรรม
การเกษตร 
14. ส่งเสริมการปลูก
หม่อนเลี้ยงไหม 
15. การบริหารจัดการ
ทางการเกษตร               

1. พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนบุรีรัมย์ให้มีความ
มั่นคงเพิ่มข้ึน 
2 ส่งเสริมและพัฒนา
ครอบครัวให้มีความ
อบอุ่น  
3.สร้างและพัฒนา
เครือข่ายชุมชนให้เกิด
ความเข้มแข็งตามวิถี
พอเพียง 
4. พัฒนาสังคมโดยใช้
หลักธรรมาภิบาลเพื่อให้
เกิดความสงบสุขและ
ร่มเย็น 

1. การอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติให้
เกิดความสมดุลอย่าง
ยั่งยืน 
2. ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมและจิตสํานึกที่ดี 
3. พัฒนาการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ 
4. ส่งเสริมความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
5. การบริหารจัดการ
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
6. การบริหารจัดการ
นํ้าอย่างเป็นระบบ 

1. สร้างความเข้มแข็งและ
พัฒนาพลังมวลชนเอาชนะ
ยาเสพติด              
2.จัดให้มีการป้องกัน  
ปราบปรามและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอย่าง
ยั่งยืน                               
3. พัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์ให้สังคม
ปลอดยาเสพติด 
4. การป้องกันและปราบ
ปราบอาชญากรรม 
5. พัฒนาระบบความ
มั่นคงและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน     
6. พัฒนาระบบเครือข่าย
ภาคประชาชน           
7. พัฒนาความสัมพันธ์อัน
ดีระดับท้องถ่ินกับประเทศ
เพื่อนบ้าน    
8. พัฒนาเพื่อความมั่นคง
ตามแนวชายแดน                
9. สนับสนุนส่งเสริม
โครงการอันเน่ืองจาก
พระราชดําริ           
10. รักษาความมั่นคง
ภายในจังหวัด 
11. ส่งเสริมให้เกิดความ
สมานฉันท์และความ
สามัคคีของประชาชน
ภายในจังหวัด 
12. สร้างจิตสาํนึกให้กับ
ผู้ประกอบการปฏิบัติตาม
กฎหมาย 
13. การบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัด 
14. การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และ
การลดอุบัติเหตุทางถนน 
15. ป้องกันและเฝ้าระวัง
ภัยสุขภาพ 
1.6 การส่งเสริมการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ี
ดี 

1.พัฒนาระบบแผนท่ี
เช่ือมโยงจากแผนรายปีเป็น
แผนระยะยาว15ปี         
2.พัฒนาระบบประเมินผล
และรายงานผล 
3.ปรับปรุงคุณภาพ
ระบบงานและข้อมูลของ
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด 

แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

สอดคล้อง  
ย. 2 จังหวัด 

สอดคล้อง  
ย. 4 จังหวัด 

สอดคล้อง  
ย. 5 จังหวัด 

สอดคล้อง  
ย. 4 จังหวัด 

สอดคล้อง  
ย. 6 จังหวัด 
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สอดคล้อง 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1
อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคก
ตูม 

สอดคล้อง 
ยุทธศาสตร์ ที่ 2
อปท.ในเขต
จังหวัด 

สอดคล้อง 
ยุทธศาสตร์ ที 3 
อปท.ในเขต
จังหวัด 

สอดคล้อง 
ยุทธศาสตร์ ที่4
อปท.ในเขต
จังหวัด 

1.ยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้าง
พื นฐาน 

2.ยุทธศาสตร์
ด้านเศรษฐกิจ 
และการแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน 

3.ยุทธศาสตร์
ด้านครอบครัว 
เด็ก เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุ
และ
ผู้ด้อยโอกาส 
 

4.ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
 

5.ยุทธศาสตร์
ด้านการเมือง
การบริหาร 

6..ยุทธศาสตร์
ด้านทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7.ยุทธศาสตร์
ด้านการป้องกัน
และปราบปราม
ยาเสพติด 

8.ยุทธศาสตร์
ด้านสาธารณสุข
และสุขภาพและ
คุณภาพชีวิต 

สอดคล้อง 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5
อปท.ในเขต
จังหวัด 

สอดคล้อง 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1
อปท.ในเขต
จังหวัด 

สอดคล้อง 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
อปท.ในเขต
จังหวัด 

สอดคล้อง 
ยุทธศาสตร์ ที่ 2
อปท.ในเขต
จังหวัด 

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ 
มีระบบ
สาธารณูปโภค
และโครงสร้าง
พื้นฐานที่ได้
มาตรฐานและ
เพียงพอต่อความ
ต้องการของ
ประชาชน 
 

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ 
ดําเนินการให้
ประชาชนมี
รายได้เพิ่มข้ึน 
 

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ 
ส่งเสริมให้
สวัสดิการและ
ความช่วยเหลือ
ต่างๆแก่ เด็ก 
เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส 

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ 
ส่งเสริมให้
ประชาชนได้รับ
การศึกษาอย่าง
ทั่วถึง มีสุขภาพ
อนามัยดี รวมทั้ง
ปลูกฝังให้มี
คุณธรรม
จริยธรรม 
ตลอดจนอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี 
 

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ 
เพื่อให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบล
ที่ยั่งยืนเกิดความ
เข้มแข็ง 
 
 

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ 
เพื่อให้ประชาชน
มีจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ 
ดําเนินการเพื่อ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนทั้งป้อง
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ 
ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยที่
ดีถ้วนหน้า 
 

แนวทางการ
พัฒนา 

แนวทางการ
พัฒนา 
1.1 ก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนน 
และทางระบาย
น้ํา 
1.2  
ขยายเขตและ
ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ  
1.3  
ติดต้ัง ปรับปรุง 
ป้ายต่างๆ 
1.4  การ
ก่อสร้างและ
ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
1.5  การบริการ
สาธารณะ 
1.6  การพัฒนา
แหล่งน้ําเพื่อการ
อุปโภคบริโภค
และเพื่อ
การเกษตร 

แนวทางการ
พัฒนา 
2.1  ส่งเสริม
และสนับสนุน
การประกอบ
อาชีพเพื่อการมี
งานทําและเพิ่ม
รายได้ 
2.2  ส่งเสริม
ระบบเศรษฐกิจ
แบบพอเพียง
ตลอดจนเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 
2.3  ส่งเสริม
การกระจาย
รายได้แก่
ประชาชน 

แนวทางการ
พัฒนา 
3.1  ส่งเสริม
พัฒนาด้าน
ครอบครัวเด็ก
และเยาวชน 
3.2  ส่งเสริม
สิทธิเสรีภาพการ
พัฒนาศักยภาพ
ของสตรี 
3.3  ให้
หลักประกัน
ผู้สูงอายุ 
3.4   ให้การสงเคราะห์และสนับสนุนแก้ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาส 
3.5  ส่งเสริม
และให้สวัสดิการ
และการ
สงเคราะห์แก่
ประชาชน 

แนวทางการ
พัฒนา 
4.1  สนับสนุน
การถ่ายโอน
ภารกิจด้าน
การศึกษา 
4.2 ส่งเสริมและ
สนับสนุน
อุปกรณ์สถานที่
การศึกษาทั้งใน
ระบบนอกระบบ   ส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์สถานที่การศึกษาทั้งในและนอกระบบ 
4.3  อนุรักษ์
ส่งเสริม สืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงาม 

แนวทางการ
พัฒนา 
5.1  สร้าง
จิตสํานึกและ
ตระหนักในการ
จัดการทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
5.2  ส่งเสริม
การมีส่วนร่วม
ของประชาชนใน
การควบคุมและ
กําจัดมลภาวะที่
มีผลต่อสุขภาพ 
5.3 ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ให้มีความ
สวยงาม 
5.4  บํารุงและ
รักษาที่สาธารณะ 

แนวทางการ
พัฒนา 
6.1 พัฒนา
ระบบการ
บริหารงานของ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบล 
6.2 พัฒนา
ความรู้
ความสามารถ
ของพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้าง 
คณะผู้บริหาร
และสมาชิกสภา
องค์การบริหาร
ส่วนตําบล 
6.3 จัดซื้อและ
จัดหาปรับปรุง
อุปกรณ์เครื่องมือ 
เครื่องใช้ 
ตลอดจนสถานที่
ปฏิบัติงาน 
6.4 ส่งเสริม
ความม่ันคงและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
6.5 ปรับปรุง
และพัฒนา
วิธีการดําเนินการ
ในการเพิ่มรายได้
ขององค์การ
บริหารส่วนตําบล 

แนวทางการ
พัฒนา 
7.1ส่งเสริมและ
ป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
และอาชญากรรม 

แนวทางการ
พัฒนา 
8.1ส่งเสริม
ระบบคุ้มครอง
สุขภาพ 
8.2ส่งเสริมการ
ป้องกันกําจัด
พาหะนําโรคและ
ป้องกันโรคทาง
ปศุสัตว์ 
8.3ส่งเสริม
กิจกรรมกีฬา
ระดับหมู่บ้าน 
โรงเรียน อําเภอ 
และจังหวัด 
8.4ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
8.5ส่งเสริมการ
ให้ความรู้
สาธารณสุขมูล
ฐานแก่ประชาชน 
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ผลผลิต/
โครงการ 

โครงการ 
1.โครงการ
ก่อสร้าง
สาธารณูปโภค
และสิ่งก่อสร้าง 
2.โครงการ
ซ่อมแซม
สาธารณูปโภค
และสิ่งก่อสร้าง
ตามอํานาจที่
กําหนดไว้ใน
ระเบียบกฎหมาย 
หนังสือสั่งการ 

สอดคล้องกับ
แนวทางการ
พัฒนา ย. 1 

โครงการ 
1.โครงการ
ส่งเสริม 
สนับสนุน และ
พัฒนาอาชีพ 
ตามความ
ต้องการของ
ประชาชนใน
ท้องถ่ิน 
2.โครงการ
ส่งเสริมสนับสนุน 
และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 
OTOP ให้มี
คุณภาพและเพิ่ม
ช่องการจัด
จําหน่าย 

สอดคล้องกับ
แนวทางการ
พัฒนา ย. 2 

สอดคล้องกับ
แนวทางการ
พัฒนา ย. 3 

สอดคล้องกับ
แนวทางการ
พัฒนา ย. 4 

สอดคล้องกับ
แนวทางการ
พัฒนา ย. 5 

สอดคล้องกับ
แนวทางการ
พัฒนา ย. 6 

สอดคล้องกับ
แนวทางการ
พัฒนา ย. 7 

สอดคล้องกับ
แนวทางการ
พัฒนา ย. 8 

โครงการ 
1.สนับสนุนเบี้ย
ยังชีพแก่ผู้ชรา ผู้
พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ สร้างขวัญ
กําลังใจแก่
ประชาชนฯลฯ  
2.โครงการ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ 
 

โครงการ 
1. โครงการ
ส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ศึกษาในระบบ 
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย 
3.โครงการ.
ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมทาง
ศาสนา อนุรักษ์  
ฟื้นฟ ู 
ศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณี  และ
ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
 

โครงการ 
1. โครงการสร้าง
จิตสํานึกและ
ตระหนักในการ
จัดการทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2. โครงการ
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
ควบคุมและ
กําจัดมลภาวะที่
มีผลต่อสุขภาพ 
3. โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ให้มีความ
สวยงาม 

โครงการ 
1. โครงการ
พัฒนาระบบการ
บริหารงานของ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบล 
2.โครงการ 
พัฒนาความรู้
ความสามารถ
ของพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้าง 
คณะผู้บริหาร
และสมาชิกสภา
องค์การบริหาร
ส่วนตําบล 
3.โครงการ 
จัดซื้อและจัดหา
ปรับปรุงอุปกรณ์
เครื่องมือ 
เครื่องใช้ 
ตลอดจนสถานที่
ปฏิบัติงาน 
4.โครงการ 
ส่งเสริมความ
มั่นคงและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
5.โครงการ 
ปรับปรุงและ
พัฒนาวิธีการ
ดําเนินการในการ
เพิ่มรายได้ของ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบล 

โครงการ 
โครงการส่งเสริม
และป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
และอาชญากรรม 

โครงการ 
1.โครงการ
ส่งเสริมระบบ
คุ้มครองสุขภาพ 
2.โครงการ
ส่งเสริมการ
ป้องกันกําจัด
พาหะนําโรคและ
ป้องกันโรคทาง
ปศุสัตว์ 
3.โครงการ
ส่งเสริมกิจกรรม
กีฬาระดับ
หมู่บ้าน โรงเรียน 
อําเภอ และ
จังหวัด 
4.โครงการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 
5.โครงการ
ส่งเสริมการให้
ความรู้
สาธารณสุขมูล
ฐานแก่ประชาชน 



๕๐ 
 

3.4  แผนที่ยุทธศาสตร์ 
 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
   
 

แบบ ยท.02 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

“ล้ําหน้าเกษตรอินทรีย์  มดีีการศกึษา  ประชาชนมีธรรม นําเมืองน่าอยู่  เชิดชูความดี” วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ ปรับปรุง
และพัฒนา
ระบบสา
ธารณูป 
โภคให้ได้
มาตรฐาน
และ
เพียงพอต่อ
ความ
ต้องการ
ของ
ประชาชน  
เพื่อรองรับ
การ
ขยายตัวขอ
เศรษฐกิจ
ในอนาคต 

สร้างความ
เข้มแข็ง
ด้านการ
พัฒนา
อาชีพทุก
ด้านเพื่อให้
เศรษฐกิจ
โดยรวมม ี
ความมั่นคง 

ปรับปรุง
ส่งเสริม
พัฒนา
ระบบ
การศึกษา  
สาธารณสุข  
ตลอดจน
อนุรักษ ์
พัฒนา
ศิลปวัฒนธ
รรมอันดี
งามและภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

ปรับปรุง
และ
ส่งเสริม
ด้าน
สาธารณสุข
มูลฐานของ
ประชาชน
ให้อย่าง
ทั่วถึง 
 

จัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และสิ่ง
แวด    
ล้อมเพื่อ
การพัฒนา
ที่ยั้งยืน 

ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ
พั ฒ น า ร ะ บ บ
บ ริ ก า ร
ส า ธ า ร ณ สุ ข 
เ ส ริ ม ส ร้ า ง
สุขภาพอนามัย
ของประชาชน 

 

ให้
ประชาชนมี
ความมั่งคง
และ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน
รวมทั้ง
แก้ไข
ปัญหายา
เสพติด 

พัฒนา
สร้างระบบ
บริหาร
จัดการที่ดี 
โดยให้
ประชาชน
มีส่วนร่วม
ในการ
ตัดสินใจ 
การ
วางแผน 
การ
ตรวจสอบ
เพื่อให้เกิด
ความ
โปร่งใสใน
การบริหาร
และการก
ครอง 

เป้าประสงค์ มีระบบสา
ธารณูป 
โภคและ
โครงสร้าง
พื้นฐานที่
ได้
มาตรฐาน
และ
เพียงพอต่อ
ความ
ต้องการ
ของ
ประชาชน  
เพื่อให้เป็น
เมืองน่าอยู ่

ดําเนนิการ
ให้
ประชาชนมี
รายได้
เพิ่มขึ้น 

ส่งเสริมให้
สวัสดิการ
และความ
ช่วยเหลือ
ต่างๆแก่ 
เด็ก 
เยาวชน 
สตรี 
ผู้สูงอายุ 
และผู้ด้อย 
โอกาส 

ส่งเสริมให้
ประชาชน
ได้รับ
การศึกษา
อย่างทั่วถึง 
มีสุขภาพ
อนามัยดี 
รวมทั้ง
ปลูกฝังให้มี
คุณธรรม
จริยธรรม 
ตลอดจน
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธ
รรม
ประเพณ ี
ที่ดีงาม 

เพื่อให้
ประชาชน
มีส่วนร่วม
ในการ
พัฒนา
องค์การ
บริหาร
ส่วนตําบล
ที่ยั่งยืน
เกิดความ
เข้มแข็ง 

เพื่อให้
ประชาชนมี
จิตสํานึกใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรม ชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 

ดําเนินการ
เพื่อความ
ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ของ
ประชาชน
รวมทั้ง
ป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหายา
เสพติด 

 

ดําเนินการ
เพื่อให้
ประชาชน
มีสุขภาพ
อนามัยดี
ถ้วนหน้า 

 

ให้ความ
ช่วยเหลือ 
เด็ก 
เยาวชน 
สตรี 
ผู้สูงอายุ
และผู้ด้อย 
โอกาส 



๕๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
          

ยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตร์
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์
ด้าน
เศรษฐกิจ 
และการ
แก้ไขปัญหา
ความ
ยากจน 

ยุทธศาสตร์
ด้าน
ครอบครัว 
เด็ก 
เยาวชน 
สตรี 
ผู้สูงอายุ
และผู้ด้อย 
โอกาส 

 

ยุทธศาสตร์
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์
ด้าน
การเมือง
การบริหาร 

ยุทธศาสตร์
ด้าน
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวด  
ล้อม 

ยุทธศาสตร์
ด้านการ
ป้องกันและ
ปราบปราม
ยาเสพติด 

ยุทธศาสตร์
ด้าน
สาธารณสุข
และสุขภาพ
และคุณภาพ
ชีวิต 

แนวทางการ
พฒันา 

1. ก่อสร้าง
และปรับปรุง
ถนน และทาง
ระบายน้ํา 
2.ขยายเขต
และซ่อมแซม
ไฟฟ้า
สาธารณะ  
3.ติดต้ัง 
ปรับปรุง ป้าย
ต่างๆ 
4. การ
ก่อสร้างและ
ปรับปรุง
ระบบประปา
หมู่บ้าน 
5. การบริการ
สาธารณะ 
6.  การ
พัฒนาแหล่ง
น้ําเพื่อการ
อุปโภค
บริโภคและ
เพื่อ
การเกษตร 

1. ส่งเสริม
และสนับสนุน
การประกอบ
อาชีพเพื่อการ
มีงานทําและ
เพิ่มรายได้ 
2. ส่งเสริม
ระบบ
เศรษฐกิจแบบ
พอเพียง
ตลอดจน
เกษตรทฤษฎี
ใหม่ 
2.3  ส่งเสริม
การกระจาย
รายได้แก่
ประชาชน 

1. ส่งเสริม
พัฒนาด้าน
ครอบครัวเด็ก
และเยาวชน 
2. ส่งเสริม
สิทธิเสรีภาพ
การพัฒนา
ศักยภาพของ
สตรี 
3.  ให้
หลักประกัน
ผู้สูงอายุ 
4. ให้การ
สงเคราะห์
และสนับสนุน
แก้ผู้ยากไร้ ผู้
พิการหรือ
ทุพพลภาพ
และ
ผู้ด้อยโอกาส 
5. ส่งเสริม
และให้
สวัสดิการ
และการ
สงเคราะห์แก่
ประชาชน 

1.สนับสนุน
การถ่ายโอน
ภารกิจด้าน
การศึกษา 
2.ส่งเสริมและ
สนับสนุน
อุปกรณ์สถานที่
การศึกษาทั้งใน
ระบบนอก
ระบบ   ส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์สถานที่การศึกษาทั้งในและนอกระบบ 
3.  อนุรักษ์
ส่งเสริม สืบ
สานวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดี
งาม 

1.  สร้าง
จิตสํานึกและ
ตระหนักใน
การจัดการ
ทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2.  ส่งเสริม
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน
ในการควบคุม
และกําจัด
มลภาวะที่มีผล
ต่อสุขภาพ 
3. ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ให้มีความ
สวยงาม 
4.  บํารุงและ
รักษาที่
สาธารณะ 

1. พัฒนาระบบ
การบริหารงาน
ขององค์การ
บริหารส่วน
ตําบล 
2. พัฒนา
ความรู้
ความสามารถ
ของพนักงาน
ส่วนตําบล 
ลูกจ้าง คณะ
ผู้บริหารและ
สมาชิกสภา
องค์การบริหาร
ส่วนตําบล 
3. จัดซื้อและ
จัดหาปรับปรุง
อุปกรณ์
เครื่องมือ 
เครื่องใช้ 
ตลอดจน
สถานที่
ปฏิบัติงาน 
4. ส่งเสริม
ความม่ันคงและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
5. ปรับปรุงและ
พัฒนาวิธีการ
ดําเนินการใน
การเพิ่มรายได้
ขององค์การ
บริหารส่วน
ตําบล 

1.ส่งเสริม
และป้องกัน
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
และ
อาชญากรรม 

1. ส่งเสริม
ระบบคุ้มครอง
สุขภาพ 
2. ส่งเสริมการ
ป้องกันกําจัด
พาหะนําโรค
และป้องกัน
โรคทางปศุ
สัตว์ 
3..3ส่งเสริม
กิจกรรมกีฬา
ระดับหมู่บ้าน 
โรงเรียน 
อําเภอ และ
จังหวัด 
4. ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
และความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 
5.ส่งเสริมการ
ให้ความรู้
สาธารณสุขมูล
ฐานแก่
ประชาชน 



 

 


