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บทที่ 1
บทนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง เป็นการจัดท ากรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี และเพื่อให้สอดคล้องกับ
ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยการจั ดท าแผนพั ฒ นาขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น พ.ศ. 2548 ข้ อ 16
ซึ่งกาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อแสดงทิศทางหรือ
แนวทางการพั ฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลในอนาคตเชิงนโยบาย หรือยุทธศาสตร์ ไว้ครอบคลุมทุกด้าน โดยต้อง
แสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ วั ตถุ ประสงค์ เป้ าหมาย กลยุทธ์ แนวทางหรือมาตรการพั ฒนาให้ สอดคล้องกั บนโยบาย
รัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายกระทรวง ทบวง กรม ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย และทิศทางการพัฒนาอาเภอเมืองเชียงราย รวมถึง ศักยภาพ
ของพื้นที่ และปัญหาความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งมีระบบที่สามารถเชื่อมประสานแผนกับหน่วยงานบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้ นที่ใกล้เคียง ตลอดจนเป็นเครื่องมือสะท้อนความต้องการของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล เพือ่ นามาเป็นข้อมูลในการกาหนด
การจั ดท าแผนยุ ทธศาสตร์ การพั ฒ นาองค์ การบริ หารส่ วนต าบลรอบเวี ยง พ.ศ. 2558-2562 มี การ
ปรับเปลี่ยนให้ สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงรายซึ่งกรอบ
ยุทธศาสตร์เกิดจากการระดมความคิดเห็นของผู้บริหารท้องถิ่นในเขตจังหวัดร่วมกันกาหนดขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพั ฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นซึ่ งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อาเภอ แผนชุมชม และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น
การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นกระบวนการตัดสินใจเพื่อกาหนด
ทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทางในการบรรลุ
บนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพ
ท้องถิ่น และปัญหา/ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
การวางแผนยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นามีค วามสาคัญ ต่ อ องค์ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ทั้ ง นี้ เนื่ องจากแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็นกรอบในการกาหนด
ทิศทางการพัฒนาให้มุ่งสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดทรัพยากรที่
มีอยู่อย่างจากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดีจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล
อย่างรอบด้านและเป็ นระบบ เพื่อสามารถน าไปสู่การแก้ปัญ หาและตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

-21.2 วัตถุประสงค์ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การจัดทากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาสามปี โดยน านโยบายของรัฐ บาล ทิ ศ ทางการพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน
ทิศทางการพัฒ นาจังหวัด และการพัฒนาอาเภอไปสู่การปฏิบัติในพื้ นที่ ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และ
ปัญหาความต้องการของประชาชน นาไปสู่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ใช้ชี้นาการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
รอบเวียงในระยะยาว ซึ่งขึ้นอยู่กับปั ญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลฉบับนี้ จึงถือเป็นแผนแม่บทในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี และใช้เป็นแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลรอบเวียงต่อไป
1.3 ขั้นตอนในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
(1) คณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่น จัดประชุ มประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ เกี่ยวข้อ ง
เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนามากาหนดแนวทางการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยให้นาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนชุมชน
มาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
(2) คณะกรรมการสนับสนุน การจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูล นามาวิเคราะห์
เพื่อจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(4) ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เสนอร่ า งแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาต่ อ สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล เพื่ อ ให้
ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป
1.4 ประโยชน์ของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาองค์ ก ารบริห ารส่ วนต าบลรอบเวีย ง เป็ น การจัด ท าแผนโดยสอดคล้อ งกั บ
ยุท ธศาสตร์การพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจัง หวัดเชียงรายเพื่อใช้เป็ นเครื่องมือในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี ทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง มีทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง

บทที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบล
2.1 ข้อมูลพื้นฐาน และสภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ตั้งขึ้นตามนโยบายการกระจาย
อานาจการปกครองสู่หน่วยการปกครองขั้นพื้นฐานของรัฐบาล ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 โดยได้รับการประกาศจัดตั้ง ยกฐานะจากสภาตาบลรอบเวียง เป็นองค์การบริหารส่วน
ตาบลรอบเวียง เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2538
ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียงมีสานักงานตั้งอยู่เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่ ตาบลรอบเวียง
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีจานวนหมู่บ้านรวม 5 หมู่บ้าน รวมพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 21 ตารางกิโลเมตร
โดยมีพื้นที่แยกกันเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. พื้นที่ฝั่งด้านทิศตะวันออกครอบคลุมพื้นที่ 3 หมู่บ้านคือ หมู่ 2 บ้านป่ายางมน, หมู่ 3 บ้านป่าบง และ
หมู่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่ มีพื้นที่ประมาณ 9.5 ตารางกิโลเมตรโดยพื้นที่ส่วนนี้มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
เขตตาบลริมกก อาเภอเมืองเชียงราย
ทิศใต้
ติดต่อกับ
เขตตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
เขตตาบลเวียงเหนือ อาเภอเวียงชัย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
เขตเทศบาลนครเชียงราย
2. พื้นที่ฝั่งด้านทิศตะวันตกครอบคลุมพื้นที่ 2 หมู่บ้านคือ หมู่ 1 บ้านหนองด่าน,หมู่ 4 บ้านป่างิ้ว มี
พื้นที่ประมาณ 11.5 ตารางกิโลเมตรโดยพื้นที่ส่วนนี้มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
เขตตาบลแม่ยาวอาเภอเมืองเชียงราย
ทิศใต้
ติดต่อกับ
เขตตาบลป่าอ้อดอนชัย อาเภอเมืองเชียงราย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
เขตเทศบาลนครเชียงราย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
เขตตาบลดอยฮาง อาเภอเมืองเชียงราย
ประชากร
จานวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง จานวน 3,828 คน แยกเป็น
ชาย 1,794 คน หญิง 2,034 คน จานวนครัวเรือนทั้งหมด 1,513 ครัวเรือน
หมู่บ้าน/หมู่ที่
ครัวเรือน
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 1
บ้านป่ายางมน หมู่ที่ 2
บ้านป่าบง หมู่ที่ 3
บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 4
บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ที่ 5
ทะเบียนบ้านกลาง
รวม

487
338
338
123
223
4
1,513

485
379
274
61
258
337
1,794

527
433
315
75
306
378
2,034

1,012
812
589
136
564
715
3,828

(ข้อมูลจาก งานทะเบียนราษฎร อาเภอเมืองเชียงราย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

-4ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียงทางด้านทิศตะวันออก เป็นพื้นที่ราบ มีพื้นที่
ติดแม่น้ากก 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2 บ้านป่ายางมน หมู่ที่ 3 บ้านป่าบง หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่ส่วนด้าน
ทิศตะวันออกเป็นพื้นที่ดอนลาด มีพื้นที่ติดแม่น้ากก คือ หมู่ที่ 4 บ้านป่างิ้ว และยังมีแม่น้าสาคัญอีก 2 สาย คือ
แม่น้ากรณ์ ติดหมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่ และแม่น้าลาว ติดหมู่ที่ 3 บ้านป่าบง
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคม/ขนส่ง
การคมนาคมระหว่างอาเภอเมืองเชียงรายถึงองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง ใช้เส้นทางการคมนาคม
ทางบกโดยมีเส้นทางสายหลักดังนี้
-ไปทางทิศตะวันออกระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ใช้ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1232 ซึ่งแยกจาก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ 1 ในเขตเทศบาลนครเชียงราย บริเวณห้าแยกพ่อขุนเม็งราย ผ่านหมู่ที่ 5 บ้านป่า
ยางมนใหม่ หมู่ 2 บ้ านป่ ายางมน และหมู่ 3 บ้ านป่ าบง และตรงไปอาเภอเวียงชัย สภาพผิวจราจรเป็ น
ถนนลาดยางตลอดสาย
-ไปทางทิศตะวันตกระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร จากที่ว่าการอาเภอเมืองเชียงราย ใช้ถนนธนาลัย เข้า
ถนนราชโยธาถึงสี่แยกเด่นห้า และจากบริเวณสี่แยกเด่นห้าใช้เส้นทางถนนหน้าค่ายแล้วเลี้ยวซ้ายบริเวณบ้านฮ่องลี่
เข้าถนน รพช.สาย ชร 11010 ผ่าน หมู่ 4 บ้านป่างิ้ว และหมู่ 1 บ้านหนองด่าน และตรงไปตาบลดอยฮาง
สภาพผิวจราจรเป็นถนนลาดยางตลอดสาย ระยะทางจากสี่แยกเด่นห้าถึงบ้านป่างิ้วประมาณ 2 กิโลเมตร
การสื่อสารและการโทรคมนาคม
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง มีการติดต่อสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์ ข่ายวิทยุสื่อสารของปกครอง
อาเภอ วิทยุองค์การบริหารส่วนตาบลและอินเตอร์เน็ตตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง จะเกาะกลุ่มกันตามถนนสายต่างๆ ทั้งถนนสายหลัก
ถนนสายรอง และตามซอยต่างๆ การตั้งถิ่นฐานจะมีลักษณะเป็ นอาคารครึ่ ง ตึกครึ่งไม้ เป็น การใช้ที่ ดินประเภท
ที่อยู่อาศัย ส่วนบริเวณพาณิชยกรรม จะอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1232 ส่วนอุตสาหกรรมจาพวก โรงสี
จะอยู่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ บริเวณเกษตรกรรมจะอยู่รอบ ๆ ที่พักอาศัย
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ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง จะอาศัยกันอยู่ตามถนนสายต่างๆ ทั้งถนนสายหลัก
และสายรอง การตั้งถิ่นฐานจะมีลักษณะเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ เป็นการใช้ที่ดินประเภท ที่อยู่อาศัย ส่วนบริเวณ
พาณิชยกรรม จะอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1232 ส่วนอุตสาหกรรมจาพวก โรงสี จะอยู่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ
บริเวณเกษตรกรรมจะอยู่รอบ ๆ ที่พักอาศัย
การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
จานวน
ไร่
ร้อยละ
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
1,411
10.75
ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม
24
0.18
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
23
0.17
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
8,128
61.93
ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1,764
13.44
ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
35
0.27
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา
35
0.27
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
705
5.37
ถนน ซอย
588
4.48
ห้วย หนอง บึง
412
3.14
รวม
13,125
100
ด้านเศรษฐกิจ
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง มีบทบาทในการปกครอง การบริหาร การพาณิชย์ การเงิน และการคลัง
การศึกษา และบริการสาธารณะระดับตาบล จากสภาพเศรษฐกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง แบ่งการ
ประกอบอาชีพหลักได้ 3 ประเภท คือ
พาณิชยกรรม
สภาพการค้าในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง จะมีร้านค้าย่อยตั้งอยู่สองฟากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1232 และถนนตามซอยหมู่บ้าน ลักษณะอาคารเป็นอาคารคอนกรีตสองชั้นและอาคารไม้
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ประเภท
ร้านค้าของชาต่างๆ
ร้านอาหารเครื่องดื่ม
ร้านบริการเสริมสวย
บ้านพักอาศัยให้เช่า
ตลาดสด
สถานบริการน้ามัน
ร้านเขียนป้าย
ร้านซ่อมรถยนต์
ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์
ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง
ร้านขายเฟอร์นิเจอร์
อื่นๆ (คาร์แคร์,ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า,รับซื้อของเก่า ฯลฯ)

จานวน/ร้าน/แห่ง
16
41
4
22
2 (เอกชน)
3
1
1
5
1
2
17

อุตสาหกรรม
การประกอบกิจการอุตสาหกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง ส่วนมากจะเป็นร้านหรือโรงงาน
ขนาดเล็ก อยู่ตามหมู่บ้านซึ่งกระจายอยู่ทั่วไป ดังนี้
ลาดับที่
ประเภท
จานวน
1
โรงสีข้าว
3
2
โรงงานผลิตน้าดื่ม
4
3
โรงงานน้าปลา
1
4
โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์
2
5
โรงงานทาขนมจีน
5
6
โรงผลิตแหนม , แคบหมู
2
7
ท่าทราย
1
8
ร้านรับทาอลูมิเนียม
1
9
ร้านอ๊อก-เชื่อมเหล็ก
2
10
อื่นๆ (โรงเก็บธูป,โรงพักสุกร ฯลฯ)
2
เกษตรกรรม
บริเวณพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง จะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมคิดเป็นร้อยละ 61.93
ส่วนใหญ่จะเป็นการปลูกข้าว ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดสัตว์ ฯลฯ การเลี้ยงสัตว์จาพวกโค สุกร และไก่ ฯลฯ อีกร้อยละ
38.07 เป็นอาชีพสาขาอื่นๆ
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ศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง นับถือศาสนาพุทธ โดยมีการนับถือศาสนาอื่น
บ้างเล็กน้อย ได้แก่ศาสนาคริสต์ และอิสลาม ปัจจุบันมีศาสนสถาน จานวน 2 แห่ง
1. วัดหนองป่าอั้น
หมู่ 1 บ้านหนองด่าน
2. วัดป่ายางมน
หมู่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่
ประเพณี
ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลจะยึดถือตามประเพณีดั้งเดิม ซึ่งเกี่ยวกับชีวิตของ คน
ไทย เช่น ประเพณีการแต่งงาน ประเพณีการบวช ประเพณีการฌาปนกิจศพ ฯลฯ และที่แตกต่างจากประเพณี
ของชาวไทยในภาคอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด เช่น ประเพณีท้าวทั้งสี่ ประเพณีเอาขวัญ (หรือบายศรีสู่ขวัญ ) ประเพณี
ส่งเคราะห์ ประเพณีส่งแถน ประเพณีสืบชะตา ส่วนประเพณีที่เกี่ยวกับศาสนา เช่น ประเพณีแห่ครัวตานเข้าวัด
ประเพณีตานก๋วยสลาก ประเพณีตานขันข้าว (ถวายอาหารพระอุทิศส่วนกุศลให้คนตาย) ประเพณีเทศน์มหาชาติ ซึ่ง
พิ ธี ก รรมก็ ไ ม่ แ ตกต่ า งจากจั ง หวั ด อื่ น ในภาคเหนื อ มากนั ก ในส่ ว นของประเพณี ที่ เ กี่ ย วกั บ เทศกาล เช่ น
เทศกาลสงกรานต์ งานเทศกาลลอยกระทง งานเทศกาลแห่เทียนพรรษา
ศิลปะ
จะมีรูปแบบของชาวล้านนาไทยทั่วไป เช่น ด้านดนตรี ดนตรีพื้นบ้าน จะประกอบด้วย สะล้อ ซอ ซึง ปี่
ก้อย และแน ส่วนศิลปะการฟ้อนรา มีฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน ฯลฯ นอกจากนี้ยังมี ศิลปหัตถกรรม เช่น การแกะสลักไม้
เช่น บานประตูโบสถ์ เครื่องเรือน ชุดรับแขก เครื่องใช้ประดับตกแต่งบ้านเรือน
วัฒนธรรม
ในด้านวัฒนธรรมการกินอยู่ ประชาชนส่วนใหญ่ จะบริโภคข้าวเหนียวเป็นอาหารหลัก รับประทานอาหาร
พื้ นเมื อง วัฒ นธรรมการแต่งกาย ผ้ าพื้ น เมื องที่ มี ชื่ อของชาวเชีย งราย คื อ ผ้ าฝ้ายทอมือ และวัฒ นธรรมการซอ
การจ๊อย การเล่าค่าว
ข้อมูลทางด้านการศึกษา
1. โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ
2. โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4. โรงเรียนประถมศึกษาของเอกชน
5. ศูนย์การประสานงานการศึกษานอกโรงเรียน

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
1
1

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
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1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล บ้านหนองด่าน
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล บ้านป่ายางมน
3. สถานพยาบาลเอกชน

จานวน
จานวน
จานวน

1
1
2

แห่ง
แห่ง
แห่ง

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
แหล่งน้า ได้แก่
1. แม่น้าแม่กรณ์
2. แม่น้ากก
3. แม่น้าลาว
4. หนองน้าต่างๆ
2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น
ด้านการเมือง – การบริหาร
1. องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง มีการจัดองค์กรการบริหารงานออกเป็น 2 ส่วน คือ
1.1 สภาองค์การบริหารส่วนตาบล ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียงที่
ราษฎรเลือ กตั้ งขึ้น ตามกฎหมายว่าด้ วยการเลื อกตั้ง สมาชิกสภาองค์ การบริห ารส่ วนตาบล จานวน 5 หมู่ บ้า น
(หมู่บ้านละ 2 คน รวม 10 คน) อยู่ในตาแหน่งคราวละ 4 ปี ซึ่งถือว่าเป็นผู้แทนปวงชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการของ
องค์การบริหารส่วนตาบล พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญ ญัติองค์การบริหารส่วนตาบล ร่างข้อบัญ ญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ ควบคุมการปฏิบัติงานของนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ
และข้อบังคับของทางราชการและสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมีประธานสภาและรองประธานสภาคนหนึ่งซึ่งเลือก
จากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ให้นายอาเภอแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลเลือกปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล โดยมีหน้าที่
รับผิดชอบงานธุรการและจัดการประชุมและงานอื่นใดตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมาย ทั้งนี้
ให้คานึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
1.2 คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตาบล และรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล จานวน 2 คน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 คน ทาหน้าที่ควบคุม
และรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบล ทั้งนี้ ให้มีพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลและ
จัดแบ่งการบริหารงานออกเป็นส่วนต่าง ๆ ตามปริมาณและคุณภาพของงาน โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในงานประจาทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบล
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1.
2.
3.
4.

2. ข้อมูลจานวน พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง แยกเป็น
ส่วนราชการ
พนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้างประจา
(คน)
(คน)
สานักงานปลัด
5
1
กองคลัง
5
กองช่าง
2
ส่วนการศึกษา
1
รวม
13
1

พนักงานจ้างตามภารกิจ
(คน)
1
2
2
1
6

3. ข้อมูลการศึกษา ของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ของ อบต.รอบเวียง
ระดับการศึกษา
อนุปริญญา
สูงกว่า
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช./ปวส
ปริญญาตรี
ประเภท
หรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
พนักงานส่วนตาบล 1
9
2
1
ลูกจ้างประจา

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

พนักงานจ้าง

-

-

-

-

1

-

-

-

1

4

-

-

รวม 20 คน

-

-

-

-

2

-

-

-

2

13

2

1

4. ข้อมูลด้านการศึกษาของ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ระดับการศึกษา
จานวนสมาชิก
มัธยมศึกษา มัธยมศึกษา อนุปริญญา
ประถมศึกษา
ตอนต้น
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า
ชาย 8 คน
5
1
1
หญิง 2 คน
1
1
รวม 10 คน
6
1
1
1

ปริญญาตรี
1
1

สูงกว่า
ปริญญาตรี
-

โครงสร้างการบริหารงานบุคคล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

หน่วยตรวจสอบภายใน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
สานักงานปลัด

กองคลัง

กองช่าง

ส่วนการศึกษา

- หน.สานักงานปลัด
- บุคลากร

- ผอ.กองคลัง
- นักวิชาการเงินและบัญชี

- ผอ.กองช่าง
- นายช่างโยธา

- หน.ส่วนการศึกษา
- ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก

- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
- นิติกร
- เจ้าพนักงานธุรการ

- นักวิชาการพัสดุ
- นักวิชาการคลัง
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้

- ผู้ช่วยช่างโยธา
- ผู้ช่วยธุรการโยธา

- คนงานทั่วไป

- เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

- ผู้ช่วย จนท.พัสดุ
- ผู้ช่วย จนท.การเงิน
และบัญชี

- ผู้ช่วย จนท.บันทึกข้อมูล
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โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง

สภาองค์การบริหารส่วนตาบล
- ประธานสภา อบต.
- รองประธานสภา อบต.
- เลขานุการสภา อบต.
- สมาชิกสภา อบต.

1
1
1
7

คน
คน
คน
คน
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คณะผู้บริหาร อบต.
- นายก อบต.
- รองนายก อบต.
- เลขานุการนายก อบต.

1 คน
2 คน
1 คน

พนักงานส่วนตาบล

13 คน

พนักงานจ้าง
- ตามภารกิจ
- ลูกจ้างประจา

6
1

คน
คน

-12ข้อมูลด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
รายการ
รายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐจัดสรรให้
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รายได้รวม

ปี 2553
1,326,373.45
9,222,554.94
3,467,269.00
14,016,197.39

ครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
- รถยนต์กระบะบรรทุกส่วนบุคคล (ส่วนกลาง)
- รถจักรยานยนต์

รายได้ (บาท)
ปี 2554
ปี 2555
1,480,973.26
1,872,808.07
9,206,198.35
14,103,726.78
3,769,783.00
3,505,879.00
14,456,954.61 19,482,413.85
จานวน 2 คัน
จานวน 2 คัน

ปี 2556
1,841,670.25
13,890,295.96
4,010,509.00
19,742,475.21

บทที่ 3
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น
3.1 กรอบแนวคิดในการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล
1. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดาเนินการในปีแรก
1.1 การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมเพือ่ ให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ภาคประชาชน
และเอกชนในการลงทุนและการบริโภค
- เสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติให้เกิดขึ้นโดยเร็ว โดยใช้แนวทางสันติ
รับฟังความเห็นจากทุกฝ่าย และหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญ หาความขัดแย้งในชาติในทุกกรณี
รวมทั้งฟื้นฟูระเบียบสังคมและบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ตลอดจนสนับสนุนองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญให้มีส่วนร่วมในการสร้างความสมานฉันท์ ภายใต้กรอบของบทบาทอานาจและหน้าที่ขององค์กร
- จัดให้มีสานักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรถาวร เพื่อทาหน้าที่แก้ไข
ปัญ หาและพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้โดยยึดมั่นหลักการสร้างความสมานฉันท์และแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนา” ใช้กระบวนการยุติธรรมกับผู้กระทาผิดอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม กาหนดจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น
เขตพัฒนาพิเศษที่มีการสนับสนุนแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่า สิทธิพิเศษด้านภาษี และอุตสาหกรรมฮาลาล รวมทั้ง
สนับสนุนให้เป็นเขตพัฒนาพิเศษที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม
- ปฏิรูปการเมือง โดยจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการดาเนินการปฏิรูป โดยการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน เพื่อวางระบบการบริหารประเทศให้มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ ในแนวทางการปกครอง
ระบอบประชาธิ ปไตยอั นมี พระมหากษั ตริ ย์ ทรงเป็ นประมุ ข และมี ความเหมาะสมสอดคล้องกั บสภาพสังคมไทย
รวมทั้งสามารถสนองตอบต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และเป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
- เร่งสร้างความเชื่อมั่นของประเทศไทยในสายตาของชาวโลก โดยให้ความสาคัญต่อกรอบความ
ร่วมมืออาเซียนเป็นลาดับแรก และร่วมมือกับรัฐสภาในการพิจารณาอนุมัติเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ ประเทศไทยใน
ฐานะสมาชิกประชาคมอาเซียนจะต้องลงนามในช่วงของการประชุมสุดยอดผู้นาอาเซียนให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนมกราคม 2552 และเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นาอาเซียนครั้งที่ 14 ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2552 ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน
- ฟื้นฟูเศรษฐกิจที่กาลังประสบปัญหาเป็นการเร่งด่วน โดยจัดทาเป็นแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะ
สั้นที่ครอบคลุมภาคเกษตรและเกษตรกรภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและการท่องเที่ยว ภาคการส่งออก ภาค
อสังหาริมทรัพย์การสร้างงานและสร้างรายได้ในชนบท การพัฒนาแหล่งน้าธรรมชาติและฟื้นฟูทรัพยากรให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนมกราคม 2552 พร้อมทั้งจัดทางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาเม็ดเงินของรัฐเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและเพื่อให้สามารถบรรเทาภาวะความเดือดร้อนของ
ประชาชนและภาคธุรกิจได้

-14- เร่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติและเร่งรัดมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว โดย
การดาเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในการประชาสัมพันธ์ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของคนไทยในประเทศ และปรับแผนงบประมาณของส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552 อยู่ แล้ ว เพื่ อ ใช้ ในการจัด การฝึ ก อบรมและสัม มนาให้ ก ระจายทั่ ว ประเทศ รวมทั้ ง
ลดหย่อนค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดให้มีการเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
- เร่งลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยให้ความสาคัญแก่โครงการลงทุนที่มีความคุ้มค่ามากที่สุด
เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ การลงทุนเพื่อปรับโครงสร้างระบบ
บริการสุขภาพที่มุ่งสู่การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ การลงทุนพัฒนาระบบขนส่งมวลชน และการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการน้าและการชลประทาน ให้สามารถเริ่มดาเนินโครงการได้ในปี 2552 โดยให้ความสาคัญแก่การมี
ส่วนร่วมของประชาชน การรักษาสิ่งแวดล้อมการดาเนินงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และการรักษาวินัยการ
คลังของประเทศ รวมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
1.2 การรักษาและเพิ่มรายได้ของประชาชน
- ร่วมมือกับภาคเอกชนในการดาเนินมาตรการชะลอการเลิกจ้างและป้องกันการขยายตัวของ
การเลิก จ้างในภาคอุ ตสาหกรรมและบริการ ทั้ ง อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม โดยใช้
มาตรการจูงใจเพื่อลดภาระของภาคเอกชนในการชะลอการเลิกจ้างงาน
- ดาเนินมาตรการเร่งด่วนเฉพาะหน้า เพื่อรองรับปัญหาแรงงานว่างงานจากภาคอุตสาหกรรม
และนักศึกษาจบใหม่ โดยจัดโครงการฝึกอบรมแรงงานที่ว่างงานประมาณ 500,000 คน ในระยะเวลา 1 ปี ตาม
กลุ่มความถนัดและศักยภาพและรองรับแรงงานกลับสู่ภูมิลาเนา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจให้แก่วิสาหกิจและธุรกิจชุมชน
- เร่ งรั ด ด าเนิ น การช่ ว ยเหลื อ บรรเทาความเดื อ ดร้ อ นของผู้ ถู ก เลิ ก จ้ า งและผู้ ว่ า งงานอั น
เนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจ โดยการดูแลให้ได้รับสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้ตามกฎหมายโดยเร็ว การหางานใหม่
การส่งเสริมอาชีพอิสระการสร้างงาน และการเพิ่มพูนทักษะเพื่อปรับเปลี่ยนอาชีพ รวมทั้ง การจัดสวัสดิการที่
จาเป็นเช่น การเพิ่มวงเงินให้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเพื่อช่วยเหลือลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง และการดาเนินโครงการ
สานฝันแรงงานคืนถิ่น ซึ่งรวมถึงการสร้างงานและจัดที่ทากิน ตลอดจนการเข้าถึงแหล่งทุนสาหรับแรงงานนอก
ภาคเกษตรที่ถูกเลิกจ้างให้คืนสู่ภาคเกษตร
- สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ โดยจัดสรรเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่แสดงความจานงโดยการขอ
ขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับการสงเคราะห์ รวมทั้งขยายเพดานให้กู้ยืมจากกองทุนผู้สูงอายุเป็น 30,000 บาทต่อราย
- เพิ่มมาตรการด้านการคลัง เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ของประชาชนและกระตุ้นธุรกิจในสาขาที่
ได้รับผลกระทบ

-15- สร้างรายได้และศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก โดยการจัดตั้ งกองทุนเศรษฐกิ จ
พอเพี ย ง และจั ด สรรเงิ น เพิ่ ม เติ ม ให้ จ ากวงเงิ น ที่ เ คยจั ด สรรให้ เ ดิ ม เพื่ อ พั ฒ นาแหล่ ง น้ าและพั ฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติระดับชุมชน ลดต้นทุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตร รวมทั้งเร่งรัดและลดขั้นตอนของภาครัฐ
เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างรวดเร็ว
- ด าเนิ น มาตรการรัก ษาเสถี ยรภาพราคาสิน ค้ าเกษตรผ่ านกลไกและเครื่อ งมือ ของรัฐให้ มี
ประสิทธิภาพ และเร่งสร้างระบบประกันความเสี่ยงทางการเกษตร ทั้งระบบประกันความเสี่ยงราคาพืชผลผ่าน
กลไกตลาดซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตรและระบบประกันภัยพืชผลอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ
- เร่งรัดและพัฒนาตลาดและระบบการกระจายสินค้าของสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน เพื่อ
กระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ และการส่งออก
- จัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและวางแผน
พัฒนาการเกษตรอย่างเป็นระบบ และมีระบบการคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกร รวมทั้งพัฒนา
ความเข้มแข็งของเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ทั่วประเทศให้ปฏิบัติงานเชิงรุก
ในการส่งเสริมสุขภาพในท้องถิ่นและชุมชน การดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ การดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล และ
การเฝ้าระวังโรคในชุมชน โดยจัดให้มีสวัสดิการค่าตอบแทนให้แก่ อสม. เพื่อสร้างแรงจูงใจหนุนเสริม
ให้ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
1.3 การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน
- ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี โดยสนับสนุนตาราในวิชาหลักให้แก่ทุกโรงเรียน
จัดให้มีชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนฟรีให้ทันปีการศึกษา 2552 และสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อชดเชย
รายการต่าง ๆ ที่โรงเรียนเรียกเก็บจากผู้ปกครอง
- กากับดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการ ที่มีความจาเป็นต่อการครองชีพ ให้มีราคาที่
เป็นธรรม สะท้อนต้นทุนอย่างเหมาะสม และไม่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
- ดาเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในส่วนของการเดินทาง ก๊าซหุงต้ม และ
บริการด้านสาธารณูปโภค โดยปรับปรุงมาตรการที่มีอยู่เดิมให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจ และอยู่บน
หลักการของการใช้และบริโภคอย่างประหยัด
- ใช้ ก องทุ น น้ ามั น ในการรั ก ษาเสถีย รภาพของราคาน้ ามั น อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเป็ น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการใช้น้ามันอย่างประหยัด
1.4 จัดตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่ อ แก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) เพื่อเร่งรัดติดตามแก้ไขปัญหา ลดขั้นตอนในการปฏิบัติ และกาหนดมาตรการและ
โครงการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในภาวะเร่งด่วน

-162. นโยบายความมั่นคงของรัฐ
2.1 ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มีความมั่นคง ในการเป็นศูนย์รวมจิตใจและความ
รักสามัคคีของคนในชาติ โดยการเสริมสร้างจิตสานึกให้มีความจงรักภักดี เทิดทูน ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
รวมทั้งป้องกันอย่างจริงจังมิให้มีการล่วงละเมิดพระบรมเดชานุภาพ
2.2 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศให้มีความพร้อมในการรักษาเอกราช อธิปไตย
และบูรณภาพแห่งดินแดน รวมทั้งการคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติ โดยการเตรียมความพร้อมของกองทัพ การ
ฝึกกาลังพลให้เกิดความชานาญในการปฏิบัติภารกิจ และการจัดงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละ
เหล่าทัพ ตลอดจนจัดให้มีแผนการสารองอาวุธและพลังงานเพื่อความมั่นคง สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและ
การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่ อให้สามารถผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ได้เอง
ปรับสิทธิประโยชน์กาลังพล เบี้ยเลี้ยง และค่าเสบียงสนามของทหารหลักและทหารพราน รวมทั้งสวัสดิการของ
กาลัง พลให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ พัฒ นาความร่วมมือทางการทหารกับประเทศเพื่ อนบ้านและมิ ตร
ประเทศอื่น ๆ และส่งเสริมบทบาทในการรักษาสันติภาพของโลกภายใต้กรอบสหประชาชาติ
2.3 เสริมสร้างสันติภาพของการอยู่ร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้านมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ด้วยการเจรจาโดยสันติวิธี ให้ความสาคัญกับการสารวจและการปักปันเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างถูกต้อง
ตามข้อตกลงและสนธิสัญญาประสานงานและร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการป้องกันและแก้ไขปัญ หาที่
กระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน รวมทั้งเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนใน
บริเวณชายแดน
2.4 แก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบไม่ให้มีผลกระทบต่อความมั่นคง โดยการปรับปรุงระบบ
การเข้าเมือง การจัดระเบียบชายแดน และการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวรวมทั้งการแก้ไขปัญ หาสถานะและ
สิทธิของบุคคลที่ชัดเจนบนความสมดุลระหว่างการดูแลสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลกับการรักษาความมั่นคงของชาติ
2.5 เสริมสร้างศักยภาพในการจัดการกับปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ โดยให้ความสาคัญ แก่การพัฒนา
ระบบและกลไกต่าง ๆ ให้พร้อมที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติทุกรูปแบบ
รวมทั้งพัฒนากฎหมาย และบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือกับนานาประเทศและส่งเสริมการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศภายใต้กรอบสหประชาชาติ
3. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
3.1 นโยบายการศึกษา
- ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยปฏิรูปโครงสร้างและการบริหารจัดการ ปรับปรุงกฎหมายให้
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และระดมทรัพยากรเพื่อการปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษาพัฒนาครู พัฒนาระบบการคัดเลือกเข้าสู่มหาวิทยาลัย พัฒนาหลักสูตร รวมทั้งปรับ
หลักสูตรวิชาแกนหลักรวมถึงวิชาประวัติศาสตร์ ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์
ปรับบทบาทการศึกษานอกโรงเรียนเป็นสานักงานการศึกษาตลอดชีวิต และจัดให้มีศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อ

-17การเรียนรู้ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนส่ง เสริมการกระจายอานาจให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาเพื่อนาไปสู่เป้าหมายคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นคุณธรรมนาความรู้อย่างแท้จริง
- ส่ งเสริ ม ให้ ภ าคเอกชนมี ส่ ว นร่ว มในการพั ฒ นาการศึ ก ษาทั้ ง ระบบ โดยมุ่ ง เน้ น ในระดั บ
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เพื่อให้สนองตอบความต้องการด้านบุคลากรของภาคเศรษฐกิจ
- พัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ได้ครูดี ครูเก่ง มีคุณธรรม มีคุณภาพ
และมีวิทยฐานะสูงขึ้น ลดภาระงานครูที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน มีการดูแล
คุณภาพชีวิตของครูด้วยการปรับโครงสร้างหนี้และจัดตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตครู ควบคู่ไปกับการลงทุนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ เน้นการพั ฒนาเนื้อหาสาระและบุคลากรให้พ ร้อมรองรับและใช้ประโยชน์ จากระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างคุ้มค่า
- จัดให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอน
ปลาย พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้ เกิดความเสมอภาคและความเป็น ธรรมในโอกาสทาง
การศึกษาแก่ป ระชากรในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทั้ งผู้ยากไร้ ผู้พิ การหรือทุ พพลภาพ ผู้อยู่ในสภาวะยากลาบาก ผู้
บกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา และชนต่างวัฒนธรรม รวมทั้งยกระดับการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชน
ยกระดั บ คุ ณ ภาพมาตรฐานการศึ ก ษาระดั บ อาชี วศึ ก ษาและอุ ด มศึ ก ษาไปสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ โดยการจั ด กลุ่ ม
สถาบันการศึกษาตามศักยภาพปรับเงินเดือนค่าตอบแทนของผู้สาเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาให้สูงขึ้น โดย
ภาครัฐเป็นผู้นาและเป็นแบบอย่างของการใช้ทักษะอาชีวศึกษาเป็นเกณฑ์กาหนดค่าตอบแทนและความก้าวหน้า
ในงาน ควบคู่กับการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้วยการเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา
- ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้มีการประนอมและไกล่
เกลี่ยหนี้ รวมทั้งขยายกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพิ่มขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาและปริญญาตรีเพิ่มขึ้น
- ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสร้างสรรค์
อย่างชาญฉลาด เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้
- เร่งรัดการลงทุนด้านการศึกษาและการเรียนรู้อย่างบูรณาการในทุกระดับการศึกษาและใน
ชุมชน โดยใช้พื้นที่และโรงเรียนเป็นฐานในการบูรณาการทุกมิติ และยึดเกณฑ์การประเมินของสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นหลักในการยกระดับคุณภาพโรงเรียนที่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน และ
ส่งเสริมความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและวิจัยพัฒนาในภูมิภาค รวมทั้ง
เสริ ม สร้ า งสั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต ในชุ ม ชนโดยเชื่ อ มโยงบทบาทสถาบั น ครอบครั ว
สถาบันการศึกษา และสถาบันทางศาสนา
3.2 นโยบายแรงงาน
- ดาเนิน การให้ แรงงานทั้ ง ในและนอกระบบได้รับ การคุ้ม ครองตามมาตรฐานแรงงานไทย
โดยเฉพาะในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพการจ้างงาน โดยการส่งเสริมให้สถานประกอบการผ่าน

-18การทดสอบและรับรองตามมาตรฐานระบบการจัดการปฏิบัติต่อแรงงานด้านสิทธิและคุ้มครองให้เป็นไปตาม
มาตรฐานแรงงานสากล
- ปฏิรูประบบประกันสังคมให้มีความเข้มแข็งมั่นคง ให้มีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระ โปร่งใส
และขยายความคุ้มครองถึงบุตรและคู่สมรสของผู้ประกันตนในเรื่องการเจ็บป่วย รวมทั้งเพิ่มสิทธิประโยชน์อื่น ๆ
เพิ่มเติมให้แก่ผู้ประกันตน
- พัฒนาและฝึกอบรมแรงงานทุกระดับให้มีความรู้และทักษะฝีมือที่มีมาตรฐานสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยการเพิ่มขีดความสามารถ
ของสถาบันและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานที่มีอยู่ทั่วประเทศให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานด้วย
การระดมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในลักษณะโรงเรียนในโรงงาน และการบูรณาการกับสถาบันการศึกษาทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาฝีมือแรงงาน
- ส่งเสริมให้แรงงานไทยไปทางานต่างประเทศอย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการ
สนั บสนุนด้านสินเชื่อการไปท างานในต่างประเทศการฝึกอบรมทักษะฝีมือและทักษะการใช้ภ าษา การสร้าง
หลักประกัน การคุ้มครองดูแลการจัดส่งแรงงานไปทางานในต่างประเทศ และการติดตามดูแลมิให้ถูกเอารัดเอา
เปรียบระหว่างการทางานในต่างประเทศ
- สนับสนุนสวัสดิการด้านแรงงาน โดยจัดตั้งสถาบันความปลอดภัยในการทางาน จัดให้มีสถาน
ดูแลเด็กอ่อนในสถานประกอบการ และเพิ่มศักยภาพกองทุนเงินทดแทนในการดูแลลูกจ้างที่ประสบอันตราย
เนื่องจากการทางานรวมทั้งจัดระบบดูแลด้านสวัสดิการแรงงานของกลุ่มแรงงานนอกระบบ และส่งเสริมระบบ
แรงงานสัมพันธ์ในระบบไตรภาคี เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกจ้าง นายจ้าง และภาครัฐ
- จัดระบบการจ้างงานแรงงานต่างด้าวให้สอดคล้องกับความต้อ งการของภาคการผลิต ไม่
กระทบต่อการจ้างแรงงานไทย และความมั่นคงของประเทศ โดยการจัดจาแนกประเภทงานที่อนุญาตให้แรงงาน
ต่างด้าวทา และการจัดระบบการนาเข้าแรงงานต่างด้าว การขจัดปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และการ
จัดทาทะเบียนแรงงานต่างด้าวและระบบการตรวจสอบที่สะดวกต่อการควบคุม
- ส่งเสริมการมีงานทาของผู้สูง อายุและคนพิการ โดยการกาหนดให้มีรูปแบบที่หลากหลาย
เหมาะสมตามความสามารถของผู้สูงอายุและคนพิการอาทิ การทางานแบบบางเวลา การทางานชั่วคราว การ
ทางานแบบสัญญาระยะสั้น รวมทั้งการขยายโอกาสการทางานของผู้สูงอายุที่มีความชานาญเฉพาะด้าน
3.3 นโยบายด้านสาธารณสุข
- สนับสนุนการดาเนินการตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแห่งชาติ โดยเร่งดาเนินมาตรการ
สร้างเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพและการเจ็บป่วยเรื้อรัง โดยประสานความร่วมมือและการมี
ส่วนร่วมจากภาคีพัฒนาในสาขาต่าง ๆ ตลอดจนภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และอาสาสมัคร
สาธารณสุข ร่วมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างแรงจูงใจ รณรงค์ให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพอนามัย รวมทั้งส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการผลิตและพัฒนาบุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยจัดสรรทุนให้เพื่อกลับมาทางานในท้องถิ่น

-19- สร้างขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรควินิจฉัย และดูแลรักษาพยาบาล
อย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันปัญหาการป่วยและตายด้วยโรคอุบัติ
ใหม่ที่รวมถึงโรคที่มีการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่ และโรคระบาดซ้าในคน อย่างทันต่อสถานการณ์
- ปรับปรุงระบบบริการด้านสาธารณสุข โดยลงทุนพัฒนาระบบบริการสุขภาพของภาครัฐใน
ทุกระดับให้ได้มาตรฐาน ยกระดับสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล และพัฒนาระบบ
เครื อ ข่ ายการส่ ง ต่ อ ในทุ ก ระดั บ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เชื่อ มโยงกั น ทั้ ง ในภาครั ฐ และภาคเอกชน เพื่ อ ให้ ระบบ
หลักประกันสุขภาพมีคุณ ภาพอย่างเพี ยงพอ ทั่วถึง มีท างเลือกหลากหลายรูป แบบ และครอบคลุมได้ถึง การ
รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ
- ลงทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ควบคู่กับการสร้างขวัญกาลังใจ
ให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ มีการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ อให้มีรายได้จากเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่
เหมาะสม เป็นธรรม รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพด้านการแพทย์ มีการกระจาย
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ ตลอดจนการลงทุนพัฒนาและ
เชื่อมโยงระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพให้ทันสมัย มีมาตรฐานสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้
อย่างคุ้มค่า
- ผลักดันการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลในระดับ
นานาชาติ โดยมียุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม มีการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
มีการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมทั้งปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
- ส่งเสริมการทานุบารุงและรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยทุกด้าน รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
และภูมิปัญญาไทย ให้มีความก้าวหน้า มีการค้นคว้าวิจัย ฟื้นฟู และพัฒนา พร้อมทั้งฟื้นฟูต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
- เสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวร่วมกับสถาบันทางศาสนา สถาบันการศึกษา และ
สถาบันทางสังคมอื่น ๆ ในการปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดีและการเฝ้าระวังทางวัฒ นธรรมที่มีผลกระทบต่อ
การเบี่ยงเบนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อสร้างสรรค์ สร้างกระแสเชิงบวกให้แก่
สังคม และเปิดพื้นที่สาธารณะที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน
- สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรมไทยทั้ง
ที่เป็ น วิถี ชีวิ ต ค่ านิ ยมที่ ดี งาม และความเป็ น ไทยเพื่ อการศึก ษาเรียนรู้ และเผยแพร่สู่ สัง คมโลก ตลอดจนใช้
ประโยชน์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชาวโลกและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ
- ส่งเสริมการปรับปรุงองค์ก รและกลไกที่ รับผิดชอบด้านศาสนา เพื่อ ให้ก ารบริห ารจัด การ
ส่งเสริม ทานุบารุงศาสนา มีความเป็นเอกภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมความเข้าใจอันดีและสมานฉันท์
ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา เพื่อนาหลักธรรมของศาสนามาใช้ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้าง
แรงจูงใจให้ประชาชนใช้หลักธรรมในการดารงชีวิตมากขึ้น

-203.5 นโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
- แก้ไขปัญหาความยากจน โดยการจัดหาที่ดินทากินให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้ เช่น การปลูกป่า สร้างความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้านและแหล่งเงินทุนอื่น ๆ ในระดับชุมชน ให้มี
กลไกที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพและให้ชุมชนสามารถตัดสินใจและนาไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนได้
- ปรับโครงสร้างหนี้ภาคประชาชน เพื่อนาไปสู่การลดหนี้หรือยืดเวลาชาระหนี้ หรือลดอัตรา
ดอกเบี้ย หรือพักชาระดอกเบี้ย
- เร่ ง รั ด ปรั บ ปรุ ง แก้ ไขปั ญ หาคุ ณ ภาพการอยู่ อ าศั ย คุ ณ ภาพชี วิ ต และสิ่ ง แวดล้ อ มชุ ม ชน
โดยเฉพาะชุมชนผู้มีรายได้น้อยให้ดียิ่งขึ้ น โดยปรับปรุงคุณภาพและขยายการให้บริการสาธารณูปโภคให้ทั่วถึง
ปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐด้านการเคหะและการอยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทางานขององค์กร รวมถึงพิจารณาจัดตั้งองค์กรในลักษณะดังกล่าวเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดู แล
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนผู้มีรายได้น้อยให้ดียิ่งขึ้น
- สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมในกลุ่มผู้สูง อายุ โดยเน้นบทบาทของสถาบันทาง
สัง คม ชุมชน และเป็นเครือข่ายในการคุ้มครองทางสัง คมและการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุ รวมทั้ ง
ส่งเสริมการนาศักยภาพผู้สูงอายุมาใช้ในการพัฒนาประเทศ การถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาสู่สังคม ส่งเสริมการ
ออม และสร้างระบบประกันชราภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมั่นคง
- ให้ ความสาคั ญ ในการคุ้มครองผู้บ ริโภคในทุก มิติ โดยการรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ
จัดตั้งองค์กรอิสระผู้บริโภค บังคับใช้มาตรการทางกฎหมายที่ให้การคุ้มครองดูแลผู้บริโภคโดยเคร่งครัด รวมทั้ง
การใช้กลไกทางกฎหมายในการป้อ งกั นการเอาเปรียบผู้บริโภคในด้านอื่น ๆ เช่น การโฆษณาเกินเวลา การ
โฆษณาแฝงหรือการใช้สื่อเพื่อประโยชน์ส่วนตน เป็นต้น
- ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างชายหญิง ขจัดการกระทาความรุนแรง และการเลือกปฏิบัติ
ต่อเด็ก สตรี และผู้พิการ ให้การคุ้มครองและส่งเสริมการจัดสวัสดิการทางสังคมที่เหมาะสมแก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ และผู้ที่อยู่ในภาวะยากลาบาก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พึ่งตนเองได้
- เร่ ง รั ด การแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด อย่ า งเป็ น ระบบครบวงจร ทั้ ง ด้ า นการป้ อ งกั น การ
ปราบปราม การบาบัดรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ควบคู่กับการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ และมี การบั งคับ ใช้กฎหมายโดยเคร่ง ครัด รวมทั้ง ขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่ อนบ้านและ
นานาชาติในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
- เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยส่งเสริมให้มีระบบ
ติดตามและเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรมที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นการพัฒนาระบบข้อมูล ข่าวสาร การ
เตือนภัย และสร้างเครือข่ายอาสาสมัครชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ ในการป้องกันปัญหาร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
ปรับ ปรุง ระบบชุม ชนและมวลชนสัมพั น ธ์ให้ มีความเข้มแข็ง เพื่ อสร้างความเข้าใจและความร่วมมื อระหว่าง
เจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชน

-213.6 นโยบายการกีฬาและนันทนาการ
- เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกกาลังกายและเล่นกีฬา โดยประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนากีฬา จัดหาสถานที่จัดกิจกรรมการออกกาลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนมี
ความสนใจในการกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
- พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ โดยจัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ พร้อมทั้งนาวิทยาศาสตร์การกีฬา
มาใช้ จัดให้มีการควบคุมมาตรฐานการฝึกสอนด้านการกีฬาให้มีคุณภาพ และสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาใน
ระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริมกีฬาไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและได้รับการยอมรับจากสากลยิ่งขึ้น
- ปรับปรุงระบบบริหารจัดการด้านการกีฬา โดยส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและ
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการกีฬาจัดกิจกรรมและสถานกีฬา รวมทั้งจัดสร้างลานกีฬาในทุกหมู่บ้านและชุมชน
- ปรับปรุงกฎหมายการกีฬาและที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีกฎหมายกีฬาอาชีพ กฎหมายเกี่ยวกับ
สวัสดิการนักกีฬา และกฎหมายอื่น ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือการบริหารจัดการด้านกีฬาให้มีประสิทธิภาพ
4. นโยบายเศรษฐกิจ
4.1 นโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหภาค
- สนับสนุนให้เศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยประสานนโยบายการเงินและ
นโยบายการคลังเพื่อให้มีความสมดุลระหว่างอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ เสถียรภาพของระดับราคา และ
การจ้างงาน
- สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบสถาบันการเงินในประเทศ บริหารสภาพคล่องทาง
การเงินภายในประเทศ และดูแลการเคลื่อนย้ายทุนระหว่างประเทศ โดยติดตามความเคลื่อนไหวของธุรกรรมทาง
การเงินของสถาบันการเงินอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างรวดเร็ว
รวมทั้งการเพิ่มความร่วมมือทางด้านการเงินภายใต้กรอบการประชุมสุดยอดผู้นาอาเซียนเพื่อให้สามารถวยเหลือ
และร่วมกันแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในภูมิภาค
- พัฒนาตลาดทุนและระบบสถาบันการเงินให้เข้มแข็งและสามารถรองรับผลกระทบจากความ
ผันผวนของสภาวะการเงินโลก และให้สามารถสนับสนุนการลงทุนและการดาเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง โดยการ
แก้ไขกฎ ระเบียบ และวางระบบการกากับดูแลให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมทางการเงิน และ
ส่งเสริมการออมระยะยาวเพื่อเป็นฐานการระดมทุนของประเทศในอนาคต
- ส่งเสริมและรักษาวินัยการคลัง โดยปรับปรุงแนวทางการจัดสรรงบประมาณของประเทศให้
สอดคล้องกับกาลังเงินของแผ่น ดิน รวมทั้งเร่งออกกฎหมายการเงินการคลังของรัฐเพื่อให้เป็นกลไกในการกากับ
และเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติที่ดี

-22- ปรับปรุงโครงสร้างภาษีและการจัดเก็บภาษี เพื่อให้มีความเป็นธรรม โปร่งใส และสนับสนุน
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศรวมทั้งมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการประหยัดพลังงาน
และพลังงานทางเลือก
- กาหนดกรอบการลงทุนภาครัฐ ทั้งในระยะปานกลางและระยะยาวที่มีความชัดเจนของแหล่ง
เงิน รูปแบบการลงทุน และการเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนที่เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือและกลไกการ
ระดมทุนที่มีประสิทธิภาพสาหรับโครงการขนาดใหญ่ โดยคานึงถึงวินัยการคลัง และภาระงบประมาณของภาครัฐ
- ปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจโดยมุ่งเน้นการพัฒนาการให้บริการ การ
ใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด การลดต้นทุนดาเนินงาน การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล และมีระบบการกากับดูแลที่ดี รวมทั้งการฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาฐานะการเงิน และการเร่งรัด
การเบิกจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย
4.2 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
ภาคเกษตร
- เร่ ง รั ด การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ทางการเกษตรและพั ฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ท าง
การเกษตร เพื่อเพิ่มผลตอบแทนด้านการเกษตรโดยส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจสาคัญ ให้เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ จัดหาปัจจัยการผลิตและโครงสร้างพื้นฐานการผลิตที่มีคุณภาพและมีความ
จาเป็นพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาและระบบโลจิสติกส์ทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนทางการเกษตร รวมทั้ง
การจัดพื้นที่การผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพ และมีราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม
สาหรับพืชพลังงาน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้แก่เกษตรกร
- ส่งเสริมอาชีพและขยายโอกาสการทาประมงโดยพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ประมงชายฝั่ง
และประมงน้าจืด ทั้งในระดับพื้นบ้านและเชิงอุตสาหกรรม ยกระดับราคาสินค้าประมงโดยท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ปรับปรุงกฎหมายและเขตจับสัตว์น้าให้ชัดเจนระหว่างประมงเพื่อการพาณิชย์และประมงชายฝั่ง และบังคับใช้
โดยเคร่งครัด รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมสัตว์น้า ควบคู่กับการเจรจาส่งเสริมความร่วมมือด้านการ
ประมงกับต่างประเทศในการทาประมงนอกและในน่านน้าสากล และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในกิจ การ
ประมง รวมทั้งจัดตั้งองค์กรระดับชาติเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการประมงของประเทศ ทั้งในด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์น้า และอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านการประมง
- พัฒนาศักยภาพสินค้าปศุสัตว์ โดยปรับปรุงและอนุรักษ์พั นธุ์สัตว์เศรษฐกิจสาคัญ อาทิ โค
กระบือ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจพัฒนาการผลิตทุกขั้นตอนให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล พัฒนา
ศักยภาพในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว์ พัฒนาศักยภาพการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์ และขยายการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ในตลาดโลก รวมทั้งส่งเสริมการทาปศุสัตว์อินทรีย์ครัวเรือ นตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

-23- ดูแลเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและการตลาดสินค้าเกษตร โดยจัดให้มีระบบประกันความ
เสี่ยงด้านราคาสินค้าเกษตร พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าให้มีความเข้มแข็ง สร้างตลาดกลางเพื่อการค้าส่ง
และค้าปลีกสินค้าเกษตรในทุกภูมิภาค ผลักดันให้มีการเปิดตลาดสินค้าเกษตรแห่งใหม่ให้ครอบคลุมทั่วโลกและ
ส่งเสริมระบบเกษตรพันธะสัญญา รวมทั้งใช้ระบบไตรภาคีภาครัฐ เอกชน และเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาราคา
สินค้าเกษตร
- ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสิ นค้าเกษตรโดยส่ง เสริมการวิจัยและพัฒ นามาตรฐานการผลิตและ
ความปลอดภัยด้านสินค้าเกษตรและอาหารตามมาตรฐานสากลในระดับชุมชน และมีการเชื่อมโยงการผลิตทาง
การเกษตรกับอุตสาหกรรมการเกษตร ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพและมาตรฐานสากลส่งเสริม
ความแข็งแกร่งของตราสินค้า จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร รวมทั้ง
เร่งรัดการเจรจาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร และให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีส่วนสนับสนุนเงินทุนพัฒนาเครื่องจักรเพื่อแปรรูปขั้นต้นของสินค้าเกษตร
- สร้างความมั่ น คงด้ านอาหาร โดยส่ ง เสริ ม การท าการเกษตรตามแนวพระราชด าริ ขยาย
กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการอาหารกลางวัน และธนาคารโคกระบือตามแนว
พระราชดาริ และสนับสนุนการทาเกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน เพื่อลดการใช้สารเคมีและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร รวมทั้งสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับ
ความมั่นคงทางด้านอาหาร
- เร่งรัดการจัดหาแหล่งน้า ให้ทั่วถึงและเพียงพอ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรน้า
เพื่อการผลิตทางการเกษตร โดยเน้นการเพิ่มสระน้าในไร่นาและขุดลอกคูคลองเพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากน้าให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับชนิดพืช เพิ่มพื้นที่ชลประทานทั้งขนาดใหญ่
ขนาดกลาง และขนาดเล็ ก ตลอดจนขยายระบบการกระจายน้ าในพื้ น ที่ ชลประทานให้ ใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้เต็ ม
ศักยภาพ
- คุ้มครองและรักษาพื้นที่ที่เหมาะสมกับการทาเกษตรกรรมที่ได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านชลประทานแล้ว เพื่อเป็นฐานการผลิตทางการเกษตรในระยะยาว ฟื้นฟูคุณภาพดิน จัดหาที่ดินทากินให้แก่
เกษตรกรยากจนในรูปของธนาคารที่ดิน และเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิให้แก่เกษตรกรยากจนและชุมชนที่ทากิน
อยู่ในที่ดินของรัฐที่ไม่มีสภาพป่าแล้วในรูปของโฉนดชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรในรูปของนิคม
การเกษตร
- พั ฒ นาภาคเกษตรให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง โดยสร้า งและพั ฒ นาคุ ณ ภาพเกษตรกรรุ่ น ใหม่ ให้ มี
ความสามารถในการบริหารจัดการผลผลิตและการบริหารองค์กรเกษตรกรรูปแบบต่าง ๆ ด้วยองค์ความรู้จาก
นวัตกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผ่านระบบการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างความมั่นคงภาคเกษตรและสังคมไทย
- แก้ไขปัญหาหนี้สินฟื้นฟูอาชีพและความเป็นอยู่ของเกษตรกร โดยเร่งดาเนินการจัดการหนี้สิน
ของเกษตรกรทั้งในและนอกระบบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และรักษาที่ดินทากินให้แก่เกษตรกร

-24ภาคอุตสาหกรรม
- สร้างความแข็งแกร่งและความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกให้กับอุตสาหกรรมไทยด้วย
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า โดยร่วมมือกับภาคเอกชน สถาบันวิจัย
และสถาบั น การศึ ก ษา ในการพั ฒ นาความสามารถของผู้ป ระกอบการ พั ฒ นาทั กษะฝี มื อแรงงานปรับ ปรุ ง
ประสิทธิภาพเครื่องจักร พัฒนาการออกแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์ ลดต้นทุนโลจิสติกส์และเพิ่มความร่วมมือใน
ภูมิภาคในการผลิตสินค้าเชิงลูกโซ่ผ่านการเจรจาระหว่างประเทศ
- กาหนดมาตรการแก้ไขปัญหาของแต่ละอุตสาหกรรมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพใน
อนาคต เช่ น อุ ตสาหกรรมผลิ ตเครื่องจักรภายในประเทศ อุต สาหกรรมยานยนต์ อุต สาหกรรมอาหาร และ
อุตสาหกรรมอัญมณี เป็นต้น โดยปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนด้านภาษีและที่มิใช่ภาษีให้สามารถจูงใจนัก
ลงทุนได้ และส่งเสริมการร่วมทุนกับบริษัทต่างประเทศในอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง
- ร่วมมือกับภาคเอกชนในการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานสินค้าให้ทัดเทียมและล้าหน้าใน
ระดั บ สากล โดยสนั บ สนุ น ให้ มี ก ลไกการระดมทุ น และประกั น ความเสี่ ย งให้ กั บ ภาคเอกชนเพื่ อ กระตุ้ น ให้
ภาคเอกชนลงทุนทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีมากขึ้น รวมทั้งให้การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญ ญา
สาหรับสินค้าที่ผลิตในประเทศและมีตราสัญลักษณ์ไทย
- เร่งผลิตบุคลากรด้านอาชีวะตามความต้องการของตลาดแรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้ง เพิ่ม
ค่าตอบแทนให้ใกล้เคียงกับปริญญาตรีและกาหนดหลักสูตรให้สามารถต่อยอดในระดับปริญญาได้
- สร้างความเข้มแข็งให้แก่อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่ อม โดยรัฐอานวยความสะดวก
ในการจัดตั้งเครือข่ายรวมกลุ่ม และปรับปรุงมาตรฐานการปล่อยสินเชื่อ ขยายขอบเขตการดาเนินการให้สินเชื่อ
และประกันสินเชื่อ โดยใช้เครือข่ายธนาคารและสถาบันการเงินของรัฐ เพื่อให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด
ย่อมสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดังกล่าวได้
- จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมที่มีความสอดคล้องกับ
ศักยภาพของแต่ละพื้นที่ เช่น การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เป็นต้น
ทั้งนี้ โดยคานึงถึงการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนของชุมชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
- ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้ง ในด้านคุณภาพและมาตรฐานสินค้า
และบริการ และมาตรฐานความปลอดภัยในสถานประกอบการและสิ่งแวดล้อม
ภาคการท่องเที่ยวและบริการ
- ขยายฐานภาคบริการในโครงสร้างการผลิตของประเทศ โดยเพิ่มความหลากหลายของธุรกิจ
บริการ เพิ่มมูลค่า เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาแรงงานฝีมือทั้งในด้านคุณภาพและความรู้ด้านภาษา
และเชื่อมโยงธุรกิจภาคบริการ อุตสาหกรรม และเกษตรเข้าด้วยกันให้เป็นกลุ่มสินค้า เช่น ธุรกิจสุขภาพ อาหาร
และการท่องเที่ยว รวมทั้งสินค้าบริการที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานของวัฒนธรรมและภูมิปัญ ญาไทยที่
เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสมัยใหม่

-25- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทั้งของรัฐและเอกชนโดยรักษาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมที่มีอยู่
แล้ ว ทั้ ง แหล่ งท่ องเที่ ยวทางธรรมชาติ ป ระวั ติศ าสตร์ วัฒ นธรรม และแหล่ง ท่ อ งเที่ ย วที่ มนุ ษ ย์ สร้า งขึ้น โดย
เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของชุมชน รวมทั้งจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านการท่องเที่ยวและกาหนดจุดขายของแหล่ง
ท่องเที่ยวของแต่ละภาคและกลุ่มจังหวัดให้มีความเหมาะสมเกื้อกูลซึ่งกัน และกัน เช่นกรุงเทพมหานครที่ทรง
เสน่ห์ ภาคใต้เป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก ภาคเหนือเป็นศูนย์กลางอารยธรรมล้านนา ภาคอีสาน
เป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โบราณคดี วัฒนธรรมและชายแดน ภาคกลางเป็นศูนย์กลางท่องเที่ยว
อารยธรรมมรดกโลกและมรดกธรรมชาติ เป็นต้น
- พั ฒ นามาตรฐานบริก ารด้า นการท่ อ งเที่ ย วโดยจั ด ให้ มี ม าตรฐานธุร กิจ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ท่องเที่ยว เช่น มาตรฐานธุรกิจนาเที่ยวมาตรฐานการเดินทาง มาตรฐานร้านจาหน่ายสินค้าที่ระลึก มาตรฐานที่
พักและโรงแรม เป็ นต้น รวมทั้งพัฒ นามาตรฐานบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น พนักงานโรงแรม
พนักงานบริษัทนาเที่ยว มัคคุเทศก์ พนักงานร้านอาหาร พนักงานรถนาเที่ยว เป็นต้น และปรับปรุงมาตรฐานการ
ให้บริการของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ การท่องเที่ยว ทั้งในด้านความปลอดภัยของนักท่ องเที่ยว และ
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการของรัฐ
- พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว โดยสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและกลยุทธ์ด้านการตลาด และกาหนดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุน
จุดขายที่มีความโดดเด่นของไทยให้เป็นศูนย์กลางระดับโลก โดยเฉพาะความพร้อมของการให้บริการทางด้าน
ศูนย์ กลางการประชุมและแสดงสิ นค้ าระหว่างประเทศ และศู นย์ก ลางท่อ งเที่ยวเชิง สุขภาพ รวมทั้ง ส่ง เสริม
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้
เป็นที่รู้จักทั่วโลก
- ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งหมดให้มีความทันสมัยและสนับสนุนซึ่ง
กันและกัน และเพิ่มประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมายทางด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ภาคการตลาด การค้า และการลงทุน
- ส่งเสริมระบบการค้าเสรีและเป็นธรรม โดยมีภาคเอกชนเป็นผู้นาทางธุรกิจ รัฐเป็นผู้ส่งเสริม
สนั บ สนุ น และดู แล และให้ มี ก ารบั งคับ ใช้ก ฎหมายแข่ง ขั น ทางการค้าและกฎหมายคุ้ม ครองผู้ บ ริโภคอย่า ง
เคร่งครัดเพื่อป้องกันการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ป้องกันการผูกขาดตัดตอน ป้องกันการเอาเปรียบ
ผู้บริโภค และให้ความคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งออกกฎหมายค้าปลีกเพื่อกากับดูแลธุรกิจค้าปลีกอย่างเป็นระบบ
โดยให้ธุรกิจรายใหญ่และรายย่อยอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูลและยั่งยืน
- ขยายตลาดสิ น ค้ า และบริ ก ารส่ ง ออกของไทยโดยก าหนดกลยุ ท ธ์ ด้ านการตลาดร่ ว มกั บ
ภาคเอกชนเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งในตลาดที่มีอยู่แล้วและขยายฐานการตลาดไปสู่ประเทศใหม่ ๆ เช่น ยุโรปตะวันออก
ตะวันออกกลาง และเอเชีย เป็นต้น รวมทั้งพัฒนาระบบการกระจายสินค้าให้รวดเร็วโดยใช้ความได้เปรียบในเชิง
แหล่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และศักยภาพการขนส่งของไทย

-26- ใช้ประโยชน์จากข้อตกลงเขตการค้าเสรีทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ควบคู่ไปกับการเจรจา
ข้อตกลงเขตการค้าเสรีที่มีปัญหา ทั้งที่อยู่ระหว่างการเจรจา และที่ได้มีการเจรจาไปแล้ว เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประเทศโดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ รวมทั้ง กาหนดมาตรการ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นระบบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- ปรับปรุงมาตรการบริหารการนาเข้า เพื่อป้อ งกันการค้าที่ไม่เป็นธรรม การทุ่ม ตลาด และ
สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานทางด้านคุณภาพและความปลอดภัย
- ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้มีการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญ ญาให้ถูกต้อง และปกป้อง
คุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้าและผลิตภัณฑ์ไทยในต่างประเทศ
- ส่งเสริมการลงทุนในภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการที่ไทยมีศักยภาพ โดยเฉพาะสินค้า
อาหารและบริการฮาลาล อุตสาหกรรมภาพยนตร์สินค้าและบริการที่ใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญา การลงทุนที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศในสาขาที่ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพ และสร้าง
เครือข่ายเชื่อมโยงทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ปรั บ ปรุง ประสิ ท ธิ ภ าพและจั ด ระบบการอ านวยความสะดวกทางการค้ าและการลงทุ น
ชายแดน โดยนาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ที่สาคัญ ได้แก่ ศูนย์บริการครบวงจร ระบบอานวยความสะดวกช่อง
ทางเดียว ระบบการตรวจร่วมจุดเดียว ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และระบบโลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
- ปรับปรุงและเร่งรัดกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์เรื่องภาษี โดยยกระดับหน่วยงานพิจารณาเรื่อง
อุทธรณ์จากระดับกรมขึ้นมาอยู่ในระดับกระทรวง และให้ตัวแทนภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสิน
อุทธรณ์เช่นเดียวกับผู้พิพากษาสมทบ รวมทั้งมีการประกาศกาหนดเวลาแน่นอนในการวินิจฉัยคาอุทธรณ์
4.3 นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
- ขยายการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่มีความจาเป็นต่อการดารงชีวิตของประชาชนให้
กระจายไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึง เพียงพอ และมีคุณภาพ ทั้งบริการน้าสะอาด ไฟฟ้า สื่อสารโทรคมนาคมพื้นฐาน
และที่อยู่อาศัย รวมทั้งพัฒนาถนนไร้ฝุ่น โดยยกระดับมาตรฐานทางในชนบทเป็นถนนคอนกรีตหรือลาดยาง
- พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์อย่างบูรณาการ ทั้งในด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน การปรับปรุงพัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริมธุรกิจการให้บริการโลจิสติกส์ การ
อานวยความสะดวกทางการค้า และการพัฒนาบุคลากรโลจิสติกส์ รวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเป็น
กลไกขับเคลื่อนการพัฒนาด้านโลจิสติกส์อย่างจริงจัง
- พัฒนาระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ โดยเชื่อมโยงการขนส่งทางถนน ทางราง ทางน้า
และทางอากาศอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกในการขนส่ง เช่น สถานีบรรจุและแยก
สินค้ากล่อง ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าในภูมิภาค เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนโลจิสติกส์

-27- พัฒ นาโครงข่ายระบบรถไฟฟ้ าขนส่ง มวลชนในกรุง เทพมหานครและปริมณฑลให้มีค วาม
สมบูรณ์ และรถไฟชานเมืองให้สามารถเชื่อมต่อการเดินทางกับโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและระบบ
ขนส่งสาธารณะอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว ในราคาที่เหมาะสม รวมทั้งขยายการพัฒนาระบบ
ขนส่งมวลชนไปยังเมืองหลักในภูมิภาค
- พัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในเส้นทางที่มีปริมาณการขนส่งหนาแน่น และ
พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงฐานการผลิตในภูมิภาคและระหว่างประเทศ ปรับปรุงบูรณะทาง รวมทั้งพัฒนาการให้บริการ
และสิ่งอานวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และลดต้นทุนการขนส่ง
- พัฒนาโครงข่ายทางหลวงสายประธาน สายหลัก และโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ให้เชื่อมโยงเมืองหลักในภูมิภาคและเส้นทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และสอดคล้องกับการพัฒนาโครงข่ายการ
ขนส่งรูปแบบอื่น ๆ โดยเฉพาะโครงข่ายรถไฟ รวมทั้งการปรับปรุงทางหลวงและมีมาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อ
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งสินค้า
- พัฒนากิจการพาณิชยนาวี และโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้า โดยเฉพาะการพัฒนาการ
ให้บริการของท่าเรือแหลมฉบังให้มีมาตรฐานเป็นท่าเรือที่ทันสมัยระดับโลก พัฒนาการขนส่งชายฝั่ง และการ
ขนส่งทางน้าภายในประเทศและระหว่างประเทศให้เชื่อมโยงกับระบบขนส่งอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่ม
สัดส่วนการขนส่งทางน้าให้มากขึ้น
- พัฒนาและขยายความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานหลักในภูมิภาค
ให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้อย่างเพียงพอในอนาคต พัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมการบิน เช่น ศูนย์ซ่อมบารุงอากาศยาน และธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพื่อ
สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบิน การท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้าทางอากาศชั้นนาของเอเชีย
- ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตที่เกี่ยวข้องด้านการขนส่ง เช่น การต่อเรือ
การต่อตู้รถไฟและรถไฟฟ้า เป็นต้น โดยให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งด้านการผลิตและการบริหารจัดการอย่าง
ต่อเนื่องและจริงจัง
- เร่งแก้ไขปัญ หาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดาเนินโครงการขนาดใหญ่ อย่างจริง จัง
ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ และการกากับดูแลการพัฒนา
และการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม
- พัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกส์ในภูมิภาคและเชื่อมโยงกับโครงข่ายคมนาคมกับประเทศ
เพื่อนบ้าน โดยเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งตามแนวเศรษฐกิจเหนือ -ใต้ แนวเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก
โครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมอ่าวไทยและอันดามัน และโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย
รวมทั้ง ปรับปรุงระบบอานวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่งสินค้าข้ามแดนในพื้นที่บริเวณชายแดนที่
สาคัญ คือ ด่านหนองคาย แม่สอด มุกดาหาร สระแก้ว ด่านสิงขร และช่องเม็ก เป็นต้น

-284.4 นโยบายพลังงาน
- พัฒนาพลังงานให้ประเทศไทยสามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้นโดยจัดหาพลังงานให้เพียงพอ มี
เสถียรภาพ ด้วยการเร่งสารวจและพัฒนาแหล่งพลังงานประเภทต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และ
เร่งให้มีการเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านในระดับรัฐบาลเพื่อร่วมพัฒนาแหล่งพลังงาน วางแผนพัฒนาไฟฟ้าให้มี
การกระจายชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้ เพื่อลดความเสี่ยงด้านการจัดหา ความผันผวนทางด้านราคา และลดต้นทุน
การผลิต ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะโครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก และ
โครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก รวมทั้งศึก ษาความเหมาะสมในการพัฒ นาพลัง งานทางเลือกอื่น ๆ มาใช้
ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้า
- ดาเนินการให้นโยบายด้านพลังงานทดแทนเป็นวาระแห่งชาติ โดยสนับสนุนการผลิตและการ
ใช้พลังงานทดแทน โดยเฉพาะการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพและชีวมวล เช่น แก๊สโซฮอล์ (อี ๑๐ อี ๒๐ และอี ๘๕)
ไบโอดีเซล ขยะ และมูลสัตว์ เป็นต้นเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ลดภาวะมลพิษ และเพื่อประโยชน์
ของเกษตรกรโดยสนับสนุนให้มีการผลิตและใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน หมู่บ้าน ภายใต้มาตรการสร้าง
แรงจูง ใจที่เหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่ง ให้มากขึ้นโดยขยายระบบขนส่ งก๊าซ
ธรรมชาติให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ตลอดจนส่งเสริมและวิจัยพัฒนาพลังงานทดแทนทุกรูปแบบอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง
- กากับดูแลราคาพลังงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมมีเสถียรภาพ และเป็นธรรมต่อประชาชน
โดยกาหนดโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงที่เหมาะสม และเอื้อต่อการพัฒนาพืชพลังงาน รวมทั้งสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง
มากที่สุ ด และบริหารจัดการผ่านกลไกตลาดและกองทุ นน้ามั น เพื่ อให้มี การใช้พ ลัง งานอย่างประหยั ด และ
ส่งเสริมการแข่งขันและการลงทุนในธุรกิจพลังงาน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพการให้บริการและความปลอดภัย
- ส่งเสริมการอนุรักษ์และประหยัดพลัง งาน ทั้ง ในภาคครัวเรือน อุตสาหกรรม บริการ และ
ขนส่ง โดยรณรงค์ให้เกิดวินัยและสร้างจิตสานึกในการประหยัดพลังงาน และสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีมาตรการจูงใจให้มีการลงทุนจากภาคเอกชนในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน และ
มาตรการสนับ สนุน ให้ ครัวเรือนลดการใช้ไฟฟ้ าในช่ วงการใช้ไฟฟ้าสูง สุด รวมทั้ง การวิจัยพั ฒ นาและกาหนด
มาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าและมาตรฐานอาคารประหยัดพลังงาน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน
และการขนส่งระบบราง เพื่อให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถชะลอการลงทุนด้ านการจัดหา
พลังงานของประเทศ
- ส่งเสริมการจัดหาและการใช้พลังงานที่ให้ความสาคัญ ต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้กระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชน โดยกาหนดมาตรฐานด้านต่างๆรวมทั้งส่งเสริมให้เกิดโครงการกลไกการพัฒนาพลังงานที่
สะอาด เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก

-294.5 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- พัฒนาโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมพื้นฐานให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และสร้างโอกาสในการเข้าถึง
บริการสื่อสารอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้ประชาชนชุมชน และองค์กรต่าง ๆ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารและ
ความรู้ได้อย่างทั่วถึงและสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ รวมทั้งพัฒนาบริการสื่อสารที่
ทันสมัย เพื่ อรองรับความต้องการของภาคธุรกิจ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพั ฒนาการให้บริการภาครัฐ
บริการศึกษา บริการสาธารณสุข และโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้งในด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์
โดยสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภูมิภาค
5. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ทรัพยากรดิน
ทรัพยากรน้า ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งฟื้นฟูอุทยานทางทะเล
อย่างเป็นระบบ เร่งจัดทาแนวเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยจัดแบ่งประเภทที่ดินระหว่างที่ดินของรัฐและเอกชน
ให้ชัดเจน เร่งประกาศพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กาหนดเขตและส่งเสริมการปลูกป่า ป่าชุมชน เพิ่มฝายต้นน้าลาธารและ
ฝายชะลอน้าตามแนวพระราชดาริ ส่งเสริมป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ที่เหมาะสม ป้องกันการเกิดไฟป่า ปราบปรามการ
บุกรุกทาลายป่าอย่างจริงจัง ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดการชะล้างพังทลายของดิน ลดการใช้สารเคมีและ
ฟื้นฟูดินในบริเวณพื้นที่ที่ดินมีปัญหา รวมทั้งจัดให้มีระบบบริหารจัดการน้าในระดับประเทศทั้งน้าผิวดินและน้าใต้
ดิน เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคเศรษฐกิจและการอุปโภคบริโภค
5.2 คุ้มครองและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ที่มีความสาคัญเชิงระบบนิเวศ
เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสารวจ จัดทาระบบฐานข้อมูล อนุรักษ์พัฒนา
และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารพลังงาน สุขภาพ และสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจ บนฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้ง
ให้การคุ้มครองเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางชีวภาพ
5.3 จัดให้มีระบบการป้องกัน รวมทั้งเตือนภัยและบรรเทา
ความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ โดยนาระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศมาใช้กาหนดพื้นที่
เสี่ยงภัยหรือเตือนภัยพิบัติ พัฒนาระบบฐานข้อมูล และติดตั้งระบบเตือนภัย และจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานอัน
จาเป็ น ที่ เกี่ ย วข้อ ง ในพื้ น ที่ ที่ มี ความเปราะบางหรื อเสี่ย งต่อ ภั ยพิ บั ติ อั นเกิด จากภาวะโลกร้อ น เช่ น น้ าท่ ว ม
แผ่นดินหรือโคลนถล่ม น้าแล้ง ตลอดจนธรณีพิบัติและการเกิดคลื่นยักษ์ในทะเล เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทุก
แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ

-305.4 ควบคุมและลดปริมาณของเสียที่กลายมาเป็นมลพิษทั้งในรูปขยะ
ขยะอันตราย มลพิษทางอากาศ กลิ่น เสียง และน้าเสีย โดยส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดการใช้ซ้าหรือหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ส่งเสริมการป้องกันมลพิษตั้งแต่จุด
กาเนิด เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบาบัดน้าเสีย กาจัดขยะชุมชน
และเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยเฉพาะการจัดให้มีศูนย์กาจัดขยะชุมชนกลางในทุกจังหวัด มีการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
จริงจัง สาหรับผู้ก่อมลพิษที่ฝ่าฝืนกฎหมาย เร่งแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่ที่วิกฤตซ้าซาก รวมทั้งสนับสนุนมาตรการ
จูงใจด้านภาษีและสิทธิต่าง ๆ กับผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการแก้ไขปัญหาโลกร้อนและลดมลพิษ
5.5 พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาที่ชุมชนและนักวิชาการในท้องถิ่นมีส่วนร่วม ภาคเอกชนสามารถ
นาไปใช้ รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัด และช่วยลดมลพิษ
5.6 ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชุมชน ประชาชน และภาคีที่เกี่ยวข้อง ในรูปของสมัชชาสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมบริหารจัดการ และจัดให้มีการใช้
ระบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ เพื่อเป็นกลไกกากับให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งสนอง
โครงการพระราชดาริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกโครงการอย่างจริงจัง
6. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยตามแนวพระราชดาริ
การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งงานวิจัยขั้นพื้นฐาน และงานวิจัยประยุกต์
เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และพัฒนาอุตสาหกรรม
รวมทั้งเร่งรัดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่มี
ความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในอนาคต อาทิ เทคโนโลยีสาหรับผู้
พิการ เทคโนโลยีอวกาศ เทคโนโลยีพลังงานทดแทน และเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคง
6.2 เร่งรัดผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและบุคลากรด้านการวิจัย
- ให้สามารถตอบสนองความต้องการของภาคการผลิต โดยพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ และมีหน่วยงานวิจัยที่สามารถรองรับบุคลากรได้อย่างเพียงพอ เช่น ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ศูนย์แห่งความเป็นเลิศและอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น
6.3 ปฏิรูประบบการวิจัยและพัฒนาของประเทศ โดยจัดให้มีกองทุน
- วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชนที่รัฐลงทุนร้อยละ ๕๐ และจัดหาสินเชื่อดอกเบี้ยต่าให้กับภาคเอกชนที่
เข้าร่วมงานวิจัย เพิ่มเติมงบประมาณด้านการวิจัยของประเทศ ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานของงานวิจัยพื้นฐาน
และการวิจัยและพัฒนาแบบครบวงจรที่ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ รายได้และการจ้างงาน และการเพิ่มมูลค่าสินค้า
ทั้งนี้ให้มีโครงการวิจัยที่ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปธรรม เช่น ยา เคมีภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสินค้า
เกษตร โดยเชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชน สถาบันวิจัย และมหาวิทยาลัย ตลอดจนเครือข่ายวิสาหกิจ

-317. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
7.1 พัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในทุกมิติและระดับ
เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีและการเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดเสถียรภาพความมั่นคง
และความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของภูมิภาค โดยส่ง เสริมความร่วมมือในทุกสาขากับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้
กรอบความร่ วมมื ออนุ ภูมิ ภ าคต่าง ๆ และเร่ง แก้ ไ ขปั ญ หากับ ประเทศเพื่ อนบ้ านโดยสัน ติวิ ธีบนพื้ น ฐานของ
สนธิสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7.2 ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสร้างความแข็งแกร่งของอาเซียน
ในวาระที่ไทยดารงตาแหน่งประธานอาเซียน และบรรลุการจัดตั้งประชาคมอาเซียนตามกฎบัตร
อาเซียน โดยให้อาเซียนเป็นองค์กรที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกร่วมกันเคารพสิทธิ
มนุษยชน และผลักดันให้อาเซียนมีบทบาทนาที่สร้างสรรค์ในเวทีระหว่างประเทศ รวมทั้งขยายความร่วมมือกับ
ประเทศในเอเชียอื่น ๆ ภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในภูมิภาคเอเชีย และระหว่างเอเชียกับภูมิภาคอื่น
7.3 ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรมุสลิมระหว่างประเทศ
เพื่อ สร้า งความเข้า ใจที่ถูก ต้อ งและสนับ สนุน แนวทางการแก้ไ ขปัญ หาจัง หวัด ชายแดน
ภาคใต้ของไทย
7.4 กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
กับประเทศที่มีบทบาทสาคัญของโลกและประเทศคู่ค้าของไทยในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อรักษาและ
ขยายความร่วมมือทางการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ การค้า การเงิน การลงทุนและการท่องเที่ยว รวมทั้งแสวงหา
ตลาดใหม่ เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านทรัพยากร วัตถุดิบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และองค์ความรู้ใหม่
7.5 ส่งเสริมการมีบทบาทร่วมกับประชาคมโลก ในเรื่องการกาหนด
-บรรทัดฐานระหว่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องการค้าสินค้าเกษตร และกฎระเบียบด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา การปกป้องรักษาและฟื้นฟูสันติภาพและความมั่นคง การส่งเสริมและคุ้มครองค่านิยมประชาธิปไตย
สิทธิมนุษยชน มนุษยธรรม การอนุรักษ์และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ตลอดจนร่วมมือในการแก้ไข
ประเด็นปัญ หาข้ามชาติทุ กด้านที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้ งส่ง เสริมให้ไ ทยเป็นที่ ตั้งของ
สานักงานสาขาขององค์การระหว่างประเทศ และมีความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศกาลังพัฒนาเพิ่มขึ้น
7.6 สนับสนุนการเข้าร่วมในข้อตกลงระหว่างประเทศทั้งทวิภาคี
และพหุภาคีที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ เร่ง รัดการให้สัตยาบันในข้อตกลงที่ได้ลงนามไว้แล้ว
และปรับปรุงแก้ไขข้อตกลงที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อประชาชนและสังคม
7.7 ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย เพื่อก่อให้เกิดฉันทามติในการกาหนดนโยบาย
และดาเนินนโยบายต่างประเทศ

-327.8 สร้างความเชื่อมั่นของต่างประเทศต่อประเทศไทยและการเข้าถึงระดับประชาชน
โดยส่งเสริมความเข้าใจที่ถูกต้องและความเชื่อมั่นของนานาประเทศ ต่อการเมืองและเศรษฐกิจ
ไทย เพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย และสนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนกับประเทศต่าง ๆ เพื่อให้
ประชาชน รัฐบาล และประชาคมระหว่างประเทศมีทัศนคติในทางบวกต่อประเทศและประชาชนไทย
7.9 คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทย
แรงงานไทย และภาคธุรกิจเอกชนไทยในต่างประเทศ และสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชนไทยในต่างประเทศ
8. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
- สนับสนุนการกระจายอานาจทางการคลังสู่ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความเป็นอิสระ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น โดยมีการปรับปรุงกฎหมายเพิ่มอานาจให้ท้องถิ่น
จัดเก็บรายได้จากภาษีอากรและค่าธรรมเนียมได้มากขึ้น เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
และตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยคานึงถึงความจาเป็นและเหมาะสมตามศักยภาพของท้องถิ่น
- สนับ สนุ นการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับ
ระบบการทางานให้มีประสิทธิภาพ มุ่งตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ความรับผิดชอบต่อชุมชน และ
มีความโปร่งใสมากขึ้น โดยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล และมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนและการ
ทางานตลอดจนการจัดบริการสาธารณะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่วมติดตามตรวจสอบการ
ดาเนินงานของท้องถิ่น
- ปรับบทบาทและภารกิจการบริหารราชการระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่นให้ชัดเจน ไม่ซ้าซ้อน เพื่อสามารถดาเนินภารกิจที่สนับสนุนเชื่อมโยงกัน และประสานการใช้ทรัพยากร
อย่างเหมาะสม ควบคู่ไปกับการเร่งรัดการดาเนินการถ่ายโอนภารกิจและงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยให้มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง
- บูรณาการความเชื่อมโยงของการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคสู่ท้องถิ่นโดยสนับสนุน
การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการผ่านกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องกับ
แนวนโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติและระดับภาค ตลอดจนเชื่อมโยงกับแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนชุมชน โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในทุกขั้นตอนของการจัดทาแผน
- สนับสนุนให้มีการบริหารท้องถิ่นรูปแบบพิเศษให้สอดรับกับระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของพื้นที่ โดยสนับสนุนให้ท้องถิ่นที่มีศักยภาพและความพร้อมจัดตั้งเป็นมหานคร

-33- สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ พร้อมทั้งพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของ
ประชาชน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวมถึงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างค่านิยมของสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องชอบ
ธรรมและส่งเสริมเสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
- จัดระบบงานให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัว รวดเร็วมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
และส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารผลงานและสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการส่งมอบบริการสาธารณะ พร้อมทั้งการพัฒนาข้าราชการ โดยเฉพาะ
ข้าราชการรุ่นใหม่ที่จะต้องเป็นกาลังสาคัญของภาคราชการในอนาคต
- ปรับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้
เหมาะสมกับความสามารถ และประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานในลักษณะที่อาจแตกต่างกันตามพื้นที่ ตามการ
แข่งขันของการจ้างงานในแต่ละสายอาชีพที่เหมาะสม และตามความจาเป็นเพื่อรักษาคนเก่ง คนดีไว้ในราชการ
รวมทั้งการสร้างความสมดุลของคุณภาพชีวิตข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ดีขึ้น เพื่อให้สามารถ
ดารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีขวัญกาลังใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
8.2 กฎหมายและการยุติธรรม
- ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่ล้าสมัยและเปิดช่องให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ
หรือทา ให้เกิดประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งออกกฎหมายใหม่ ๆ เพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ขยายและ
ยกเลิกอายุความในคดีอาญาบางประเภทและคดีทุจริต ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกระดับอย่าง
จริงจัง และสนับสนุนให้ประชาชนมีโอกาสตรวจสอบการใช้อานาจรัฐมากขึ้น ส่งเสริมคุณธรรมคู่ความรู้ทั้งในและ
นอกสถานศึกษาเพื่อปลูกฝังค่านิยม “คนไทยต้องไม่โกง”
- พัฒนากระบวนการยุติธรรมให้มีระบบการอานวยความยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
และเป็นธรรมต่อทุกกลุ่ม โดยส่งเสริมให้มีการนาหลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และหลักการระงับข้อพิพาท
ทางเลือกมาใช้ในการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ให้มีการจัดตั้งองค์กรประนอมข้อพิพาท มีกระบวนการ
ชะลอการฟ้องสาหรับคดีประมาท คดีลหุโทษ และคดีที่มีอัตราโทษจาคุกไม่เกิน 3 ปีเป็นอย่างน้อย มีระบบ
หรือกระบวนการให้สามารถพิจารณาคดีได้รวดเร็วและเป็นธรรมมากขึ้น
- พัฒนากฎหมายให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล ปรับ
ระบบงานและกระบวนการให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมและสิทธิเสรีภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ทั้งนี้ จะ
เร่งดาเนินการจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย และองค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมทั้งสนับสนุนการดาเนินการทางกฎหมายของหน่วยงาน
ของรัฐในการให้ความเห็น หรือตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักนิติธรรม

-34- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกระบวนการยุติธรรมให้มากขึ้น ภายใต้การใช้
อาสาสมัครเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ชั้นป้องกันอาชญากรรม การไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาท การตรวจสอบการใช้อานาจและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ส่งเสริมให้ผู้กระทาความผิด
ที่พ้นโทษสามารถกลับสู่ชุมชนมาใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างปกติสุข ตลอดจนจัดให้มีบริการด้านทนายและการปรึกษา
ทางกฎหมายแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย
- พัฒนาระบบและวิธีการปฏิบัติใ นการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาความผิดที่เป็นเด็กหรือเยาวชนและ
ผู้ใหญ่ให้มีความหลากหลายและเหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ผู้กระทาความผิดได้รับโอกาสในการแก้ไข
ฟื้นฟู และสามารถกลับตนเป็นพลเมืองดี ไม่หวนกลับไปกระทาความผิดซ้าอีก บนพื้นฐานของสิทธิและเสรีภาพที่
ผู้กระทาความผิดพึงได้รับ
- สนั บสนุนและพั ฒนาตารวจให้มีประสิทธิภ าพมีความโปร่งใส และเป็นตารวจมืออาชีพที่ มี
เกียรติและศักดิ์ศรี รวมทั้งดาเนินการให้มีการกระจายอานาจของตารวจทั้งในส่วนที่ไม่ใช่ภารกิจหลักและกระจาย
อานาจการบริหารไปยังส่วนภูมิภาค
- เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อ มูลข่าวสารกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบการใช้อานาจรัฐได้ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตาม ประเมินผลการทางาน
ของตารวจ อัยการและผู้ใช้อานาจรัฐอื่น ๆ
8.3 สื่อและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะจากทางราชการ และ
สื่อสาธารณะอื่นได้อย่างกว้างขวาง เป็นธรรม และรวดเร็ว รวมทั้งให้กลไกภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในทุกมิติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
- ปรับปรุงกลไกการสื่อสารภาครัฐให้ดารงบทบาทสื่อเพื่อประโยชน์สาธารณะและสร้างความ
สมานฉันท์ในชาติ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อ
สาธารณะ ซึ่งเป็ น กิจ กรรมที่ มีผ ลตอบแทนเชิ ง พาณิ ชย์ ต่าโดยได้รับ การสนั บ สนุ น จากกองทุ น พั ฒ นากิ จการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
- จั ดให้ มี ก ฎหมายว่า ด้ วยการคุ้ ม ครองผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ สื่ อเพื่ อ ให้ สื่อ มี เสรี ปราศจากการ
แทรกแซง และมี ค วามรับ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม รวมทั้ ง ยกเลิ ก และปรั บ ปรุ ง กฎหมายที่ ขั ด ต่ อ สิ ท ธิ เสรี ภ าพของ
ประชาชน และสื่อมวลชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
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การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
การพั ฒ นาประเทศในระยะ 5 ปี ข องแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 11 ให้ ส อดคล้ องกั บ วิสั ย ทั ศ น์ ร ะยะยาว
จาเป็นต้องมีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของแผนฯ เพื่อให้การพัฒนาประเทศ
ดาเนินไปในทิศทางที่ต้องการ ดังนี้
วิสัยทัศน์
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค
เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”
พันธกิจ
1. สร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ ควบคู่กับการสร้างสังคมที่มุ่งให้คนกินดีอยู่ดี มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ปลอดภัยจากอาชญากรรม อุ บัติเหตุยาเสพติดและอบายมุข คนในสัง คมอยู่ร่วมกันอย่างสัน ติสุข มี
วัฒนธรรมประชาธิปไตยและการบริหารจัดการที่ดี
2. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพโดยใช้ความรู้และความคิดริเริ่มของคน
ไทย ขยายหลักประกันทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคน สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน รวมทั้ง
ยารักษาโรคที่ใช้สมุนไพรจากทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมทั้งปรับโครงสร้างสาขาการผลิต
และการบริโภคของประเทศให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. สร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งสามารถป้องกันและรองรับผลกระทบและความเสี่ยงจากวิกฤตเศรษฐกิจที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มีเหตุผล
วัตถุประสงค์
1. พัฒนาให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ดารงชีวิตได้อย่างปกติสุขและสังคมมีการบริหารจัดการที่ดี
2. พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้มีความพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลง
3. ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ สังคมและการเมืองมีความมัน่ คงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ ประเทศมีการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
เป้าหมายหลัก
1. สังคมไทยมีความสงบสุข
2. คนไทยทุกคนมีหลักประกันทางสังคมที่มีคุณภาพที่ทั่วถึง
3. เพิ่มผลิตภาพการผลิตรวม และในแต่ละภาคการผลิต
4. เพิ่มมูลค่าการผลิตภาคการเกษตรและภาคบริการ

-365. เพิ่มสัดส่วนและมูลค่าสินค้าที่ผลิตโดยใช้ความคิดริเริ่ม
6. ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
7. ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
การวางแผนพัฒนาที่สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ จะต้องกาหนดเรื่องสาคัญที่
จาเป็นต้องดาเนินการ ให้เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
เน้นการสร้างโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงแหล่งเงินทุน ทรัพยากร และการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้
ให้กับตนเอง อยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคง ช่วยเหลือกลุ่มคนยากจน คนด้อย โอกาส แรงงานนอกระบบ แรงงานต่างด้าว
ชนกลุ่มน้อย ให้ได้รับบริการต่างๆ ของสังคมอย่างเท่าเทียมกับคนกลุ่มอื่นๆ สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไข
ปัญหาความเหลื่อมล้าและความขัดแย้งในสังคมไทยร่วมพัฒนาประเทศอย่างเต็มที่และเสริมสร้างความสัมพันธ์ของ
คนในสังคมให้เป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันโดยมีแนวทางสาคัญ ดังนี้
• สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถจัดการความเสี่ยงและสร้าง
โอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง โดยสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจระดับพื้นที่ ปรับระบบการคุ้มครองทางสังคม
ให้ครอบคลุมทุกคนอย่างทั่วถึง ส่งเสริมการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรม และส่งเสริมการใช้ประโยชน์
เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิต
• สร้างโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมตามสิทธิพึงมีพึงได้ เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันในระดับตัว
คน และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ โดยสร้างโอกาสให้กลุ่มด้อย
โอกาสได้รับบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง เสริมสร้างให้คนยากจนมีความมั่นคงในชีวิต
และพร้อมรับผลกระทบจากวิกฤตต่างๆรวมทั้งสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้ทั่วถึงในสังคมไทย
• การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเลือกใช้ชีวิตในสังคมได้หลากหลายมากขึ้น และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในเรื่องเศรษฐกิจสังคม และการเมืองอย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี โดยเปิดโอกาสให้ทุกคน
สามารถแสดงออกทางความคิดอย่างอิสระ เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนให้สามารถจัดการปัญหาต่างๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ สนับสนุนการพัฒนาสื่อที่ดี
ในการสร้างค่านิยมใหม่ๆ ในสังคมไทย ส่งเสริมให้ภาคเอกชนร่วมในการพัฒนาสังคมไทย เสริมสร้างระบบบริหาร
ราชการให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพและป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบให้ได้ผลเป็นรูปธรรม ปฏิรูป
การเมืองไทยทั้งระบบให้เป็นประชาธิปไตยที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม
• เสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้แน่นแฟ้นเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน โดยสร้างค่านิยมใหม่ที่
ยอมรับร่วมกันบนความไว้เนื้อเชื่อใจและเกื้อกูลกันในสังคม ส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองที่ดี นาไปสู่การเป็น
ประชาธิปไตยที่ถูกต้องและเหมาะสม สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้เกิดขึ้นกับคนในสังคม

-372. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
มุ่งพัฒ นาคนไทยทุ กกลุ่ มวัยให้มี ความสามารถ ด้วยการพัฒ นาให้ มีจิต สาธารณะหรือสานึ ก
รับผิดชอบต่อสังคม ๕ ด้าน ทั้งการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต คิดเป็น ทาเป็น การสะสมความรู้และน ามาคิด
เชื่อมโยง เกิดเป็นความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ การเปิดใจกว้างพร้อมรับทุกความคิดเห็นและการปลูกฝังให้จิตใจ
มีคุณ ธรรม รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมของครอบครัวชุมชน และสัง คมให้มั่นคง เอื้อต่อการพัฒ นาคน โดยมี
แนวทางสาคัญ ดังนี้
• ส่งเสริมคนไทยให้มีการเกิดที่มีคุณภาพ มีการตั้งถิ่นฐานที่สอดคล้องกับสภาพและโอกาสของพื้นที่
โดยส่งเสริมการเกิดที่มีคุณภาพและมีบุตรในจานวนที่เหมาะสม สนับสนุนให้คนตั้งถิ่นฐานและมีการกระจายตัว
ของประชากรอย่างสอดคล้องกับสภาพ โอกาส และทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
• พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต โดย
พัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมการเกื้อกูลช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ด้วยการพัฒนาให้มีจิตสาธารณะ ๕ ด้าน การสร้างสุขภาพคนไทยให้สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกาย
และจิตใจ ตั้งแต่ในครรภ์มารดาจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต สร้างความเข้มแข็งให้สถาบันหลักของสังคมทั้ง
สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา ให้มีบทบาทหลักในการเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี มี
คุณธรรม และทาประโยชน์แก่ส่วนรวม
• ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้คนทุกกลุ่มทุกวัยมีทางเลือกและ
สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และความรู้ที่หลากหลาย ทั้งที่เป็นวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและความรู้ใหม่โดยสร้างนิสัย
ใฝ่รู้ตั้งแต่วัยเด็ก ควบคู่กับการส่งเสริมให้องค์กรและสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทาให้เกิดความคิดริเริ่ม การ
สร้างปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาทางเลือกเพื่อเพิ่มโอกาส
ทางการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามความสนใจ
• เสริมสร้างค่านิยมที่ดีและวัฒนธรรมไทยที่ดี ให้สนับสนุนกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ โดยส่งเสริมบทบาทสถาบันทางสังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ ประสานกลไกการดาเนินงาน
ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น ชาติ และสากลให้เชื่อมโยงกันส่งเสริมภาคเอกชนดาเนินธุร กิจที่รับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน
เป็นการสร้างภาคเกษตรให้เข้มแข็ง สามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพเพียงพอสาหรับผู้บริโภคใน
ประเทศ เป็ น ฐานการผลิต ที่ ทาให้ เกษตรกรเกิ ดความมั่น คงในอาชี พ และรายได้ รวมทั้ ง ใช้เป็ น แหล่ ง ยาจาก
สมุนไพร ให้ภาคเกษตรเป็นแหล่งอาหารและพลังงาน รวมทั้งจัดหาพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการใช้ใน
ประเทศ โดยมีแนวทางสาคัญ ดังนี้
• พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้การผลิตในภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยรักษาและคุ้มครอง
พื้นที่ที่ใช้ทาเกษตรได้ สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทากินในที่ดิน ปรับปรุง
กฎหมายปฏิรูปที่ดิน เร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์หรือให้สิทธิในการจัดสรรที่ดินแก่เกษตรกรผู้ไร้ที่ทากิน ศึกษา
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ต้องการในภาคเกษตร กระจายน้าในระบบชลประทานอย่างเป็นธรรมและพัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็กในไร่นา
• เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและเพิ่มมูลค่าผลผลิต โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์
พืชพันธุ์สัตว์ ควบคู่กับการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการผลิต การตลาด การวิจัยพัฒนาสินค้า
เกษตรที่ เป็ น ที่ ต้ องการของตลาด พั ฒ นาระบบขนส่ง ใช้ค วามรู้แ ละเทคโนโลยี การผลิ ต ที่ ไม่ ท าอั น ตรายต่ อ
สิ่ง แวดล้อม พัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มราคาให้ สูง ขึ้นและสามารถขายได้ มีคุณภาพได้มาตรฐาน รณรงค์ให้
เกษตรกรลดการใช้สารเคมีและใช้สารที่มาจากธรรมชาติมากขึ้น พัฒนาระบบควบคุมและตรวจสอบการผลิตให้
รวดเร็ว ทั่วถึง และประหยัดสาหรับเกษตรกร สนับสนุนให้มีการรับรองสินค้าอาหารปลอดภัยที่เป็นที่ยอมรับ
ส่งเสริมการผลิตที่ปลอดจากการตัดแต่งพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) ให้มีระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดสินค้า
เกษตรล่วงหน้าที่เข้มแข็ง ส่งเสริมภาคเอกชนและองค์กรชุมชนให้มีบทบาทร่วมกันในการบริหารจัดการระบบ
สินค้าเกษตร และการจัดการด้านการตลาด
• สร้างความมั่ นคงในอาชีพ และรายได้ ให้ แก่ เกษตรกร โดยพั ฒ นาระบบประกั นรายได้ เกษตรกรให้
ครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด พัฒนาระบบประกันภัยพืชผลการเกษตรจากภัยธรรมชาติ ส่งเสริมการทาเกษตรแบบมี
สัญญาที่สร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย พัฒนาระบบสวัสดิการให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบและเกษตรกร วาง
แนวทางส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เข้าสู่ภาคเกษตร พัฒนาสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง พัฒนาให้เกษตรกรรายย่อย
พร้อมแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน และส่งเสริมให้มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชแต่ละชนิด
• สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานในระดับครัวเรือนและชุมชน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรทา
การเกษตรที่ผ ลิตอาหารได้ เพีย งพอและหลากหลาย ดูแ ลสุขภาพอนามัย ของประชาชน สนั บสนุ นการสร้าง
เครือข่ายการผลิตและการบริโภคที่เกื้อกูลกันในชุมชน ส่งเสริมการนาวัตถุดิบเหลือใช้จากการเกษตรมาผลิต เป็น
พลังงานทดแทนใช้ในครัวเรือนและชุมชน ฟื้นฟูค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี โดยเฉพาะวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทาง
การเกษตรที่ให้ความสาคัญกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ให้เป็นเครื่องมือ
ในการสร้างความเข้มแข็งด้านอาหารและพลังงานให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างเป็นระบบ
• สร้างความมั่นคงด้านพลังงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็งภาคเกษตร โดย
วิจัยและพั ฒนาการผลิตพลังงานจากพืชพลัง งาน ส่ง เสริมการใช้พ ลัง งานสะอาดและพัฒ นาพลังงานทดแทน
สนับสนุนให้มีการผลิตและใช้พลังงานหมุนเวียนในชุมชน สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ๆ ใน
ภาคการผลิตที่ก่อให้เกิดการประหยัดและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และสร้างความเข้าใจการพัฒนาพลังงานทาง
เลือกในอนาคต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
• ปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐที่สร้างสมดุลของอาหารและพลังงาน โดยสนับสนุนบทบาทของ
เกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการ
เกษตร ปรับบทบาทหน่วยงานภาครัฐให้เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาด้านเกษตร อาหาร และพลังงานที่สอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน ให้มีกลไกตรวจสอบการดาเนินงานแบบมีส่วนร่วมของชุมชน สนับสนุนให้ภาคเอกชน
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คุ้มครองพันธุ์พืช และสมุนไพร
4. ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการสร้างปัจจัยแวดล้อม
สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าและบริการในภูมิภาคที่ใช้การสร้างความรู้
ใหม่ๆ เป็นเครื่องมือนาไปสู่ความยั่งยืนใน
ระยะยาว พร้อมกับสร้างระบบประกันและบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านเศรษฐกิจ สร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อ
การผลิต การค้า และการลงทุน รวมทั้งการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ สร้างเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานและ
การจัดการขนส่งภายในที่เชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค โดยมีแนวทางสาคัญดังนี้
• พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร ให้การผลิตสามารถเพิ่มราคาผลผลิตที่สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว
โดยไม่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านการผลิตและ
แปรรูปสินค้าเกษตร และปรับปรุงการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส
• พัฒ นาภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยพัฒนาคุณ ภาพคนผ่านระบบการศึกษา การฝึกอบรม และ
พั ฒ นาทั ก ษะอย่ า งต่ อ เนื่ อ งใช้ ก ฎระเบี ย บที่ โปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ เชื่ อ มโยงการผลิ ต ภาคอุ ต สาหกรรมกั บ
อุตสาหกรรมท้องถิ่น และกระจายการพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่ภูมิภาคพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้ความคิดริเริ่ม และ
ไม่เป็ นอั นตรายต่อ สิ่งแวดล้อมพัฒ นาเมืองอุต สาหกรรมที่ ไม่ท าลายสิ่ง แวดล้อ มในพื้น ที่เศรษฐกิจหลัก ฟื้ น ฟู
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุตสาหกรรมหลักของประเทศอย่างต่อเนื่อง เตรียมพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจหลักแห่งใหม่ ภายใต้
การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
• พัฒนาภาคบริการ โดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการที่ใช้ความเป็นไทยและการ
สร้างความรู้ใหม่ๆ ขยายฐานการผลิตและการตลาดภาคธุรกิจบริการที่มีศักยภาพออกสู่ตลาดต่างประเทศ
พั ฒ นาปั จจั ย แวดล้ อ มให้ เอื้ อต่ อ การส่ งเสริ ม การลงทุ น ธุ รกิ จ บริก ารภายในประเทศ ส่ ง เสริม การลงทุ น จาก
ต่างประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม และพัฒนายกระดับคุณภาพ
แหล่ง ท่ องเที่ย วให้ส อดคล้ องกับความต้องการของตลาดและชุ มชน บริห ารจัดการการท่อ งเที่ยวอย่างยั่ งยื น
รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเอกชน ท้องถิ่น ชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อย และวิสาหกิจชุมชน
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
• พัฒนากลุ่มสินค้าที่ใช้ความคิดริเริ่ม โดยส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาเชิงลึกในกลุ่มสินค้าเหล่านี้
ใช้ความคิดริเริ่มเพิ่มราคาสินค้าและบริการ พัฒนาปัจจัยแวดล้อม พัฒนาบุคลากรให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของภาคการผลิตและบริการทั้งในระดับวิชาชีพและผู้ประกอบการ
• พัฒนาภาคการค้าและการลงทุน โดยเสริมสร้างประสิทธิภาพการตลาดและการกระจายผลผลิตไปสู่
ตลาด พัฒนาทักษะและความรู้ของผู้ประกอบการไทยในภาคการผลิตและการค้า ผลักดันการจัดทาความตกลง
การค้าเสรี และใช้ประโยชน์จากข้อตกลงที่มีผลบังคับใช้ พร้อมทั้งวางแนวทางป้องกันผลเสียที่อาจเกิดขึ้น
• พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และความรู้ใหม่ๆ ด้วยการลงทุนวิจัยและพัฒนา นาผลงานวิจัย
ไปต่อยอด ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และพัฒนาชุมชน สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวย
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พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และความรู้ใหม่ๆ ให้ทั่วถึงและเพียงพอ
• พั ฒ นาโครงสร้างพื้ น ฐานและระบบจัดการขนส่ง ให้เอื้อต่ อการพั ฒ นาประเทศ เช่ น ถนน ไฟฟ้ า
ประปา ฯลฯ และการบริหารจัดการระบบขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่ทันสมัยส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
• ปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจ และกฎ ระเบียบต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจอย่างเป็น
ธรรม โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค พัฒนาบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย ผลักดันให้
มีการประกาศใช้กฎหมายใหม่ๆ เพื่อรองรับการค้าเสรี ศึกษาทบทวนกฎหมายที่เอื้อต่อการพัฒนาการผลิตสินค้า
และบริการที่ใช้ความคิดริเริ่มและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา จัดให้มีกระบวนการบังคับใช้กฎหมายป้องกัน
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายดูแลอุตสาหกรรมที่ย้ายฐานการผลิตเข้ามาในประเทศและปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศและความมั่นคงของประเทศใน
ภูมิภาค
เป็นการเตรียมพร้อมและปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิภาค โดยเฉพาะการ
เป็นประชาคมอาเซียนส่งเสริมบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศให้เด่นชัด รวมทั้งบรรเทาผลกระทบเชิงลบและ
ประเด็นปัญหาร่วมระหว่างประเทศ มีแนวทางสาคัญ ดังนี้
• ขยายความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ และความเป็นหุ้นส่วนกับประเทศคู่ค้าของไทย
ในภูมิภาคต่างๆ ที่จะทาให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทย
• เสริมสร้างความเข้มแข็งกลไกการพัฒนาระดับพื้นที่ ในการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดให้เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
• พัฒนาฐานการลงทุน ให้สามารถแข่งขันในภูมิภาค โดยร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านสร้างฐานการ
ผลิต ตามแนวเขตเศรษฐกิ จ พั ฒ นาเขตเศรษฐกิจ ชายแดนและเมือ งชายแดน โดยเฉพาะการคมนาคมขนส่ ง
มาตรฐานการให้บริการและอานวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและ
ประกอบการท้องถิ่น ประสานแผนพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
• ป้ อ งกั น ภั ย จากการก่ อ การร้ ายและอาชญากรรม ยาเสพติ ด ภั ย พิ บั ติ และเชื้ อ โรค โดยพั ฒ นา
ศักยภาพและความพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญ หาข้ามชาติด้านการก่อการร้าย ปัญ หายาเสพติด และการ
หลบหนีเข้าเมือง เตรียมพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุฉุกเฉิน และสร้างความร่วมมือในภูมิภาค
• ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่ อ พัฒ นานโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อ งกับ การรักษา
ผลประโยชน์ ของชาติ ทั้ งทางบกและทางทะเล โดยพั ฒ นาองค์ กร กลไกในภาคส่ว นต่ างๆ และเสริม สร้า ง
เครือข่ายความร่วมมือกับนานาประเทศ รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจความมั่นคง

-416. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ผลักดันการผลิตและบริโภค
ของประเทศไปสู่ ก ารเป็ นสั งคมที่ เป็ น มิ ตรกั บ สิ่ ง แวดล้ อม สร้ างภู มิ คุ้ มกั น และเตรี ยมความพร้ อ มรองรั บการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ มีแนวทางสาคัญ ดังนี้
• การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคุ้มครอง
รักษา และฟื้นฟูฐานทรัพยากร ดิน แหล่งน้า ป่าไม้ ชายฝั่งทะเล แหล่งแร่และความหลากหลายของพันธุ์พืชพันธุ์
สัตว์ พัฒนาฐานข้อมูล ระบบข้อมูลข่าวสารเชิงพื้นที่ และการจัดการความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปรับปรุงการ
บริหารจัดการที่ดินทั้งระบบ กระจายการถือครองที่ดินให้เกิดความเป็นธรรมและคุ้มครองเกษตรกรยากจนให้
สามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคง สร้างแรงจูงใจและสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุง
ระบบบริหารจัดการน้า สนับสนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นและชุมชนร่วมพัฒ นาแหล่งน้ า อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นธรรม
• การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและพฤติกรรมการบริโภคสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย
ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต ให้ความรู้ด้านการ
บริโภคอย่างเหมาะสมและไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างระบบการคุ้มครองผู้บริโภค และส่งเสริมเครือข่าย สื่อ
โฆษณา และประชาสัมพันธ์ให้มีบทบาทในการปรับไปสู่การบริโภคที่ยั่งยืน
• การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของภาคการผลิตและบริการที่นาไปสู่สังคมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อ ม โดยปรับระบบการผลิตของภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งการผลิตสินค้าที่เป็น
วัตถุดิบและสินค้าบริโภค ส่งเสริมการทาเกษตรที่เกื้อกูลกับระบบนิ เวศ ตามแนวคิดของการทาเกษตรยั่ง ยืน
ส่ง เสริมภาคบริการให้เป็นกาลังผลักดันเศรษฐกิจให้ขยายตัว และสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าหรือ
บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• การจัด การสิ่ งแวดล้ อมเมื องและโครงสร้ างพื้ น ฐาน โดยวางผัง เมื องที่ คานึ ง ถึง วัฒ นธรรม สัง คม
สิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ให้ความสาคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการบรรเทาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน
• การยกระดับความสามารถในการปรับตัวรองรับกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยพัฒนาความรู้
และระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ พัฒนาเครื่องมือในการบริหาร
จัดการ เพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกและการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ
• การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม โดยพัฒนาชุมชนให้
เข้มแข็ง และส่งเสริมสิทธิชุมชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากร สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วม พัฒนา
กลไกการจัดการร่วมที่ประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน

-42ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาของจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงสู่สากล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่า
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ดารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และการจัดการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย
วิสัยทัศน์ “เมืองทองของวัฒนธรรมล้านนา นาการค้าสู่สากล ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข”
พันธกิจ
1. สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป
เพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ โดยสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานการผลิตได้แก่ การจัดหาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
การพัฒนาที่ดินให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. จรรโลงวัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะ ทุนทางสังคมของล้านนา การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัด
การศึกษาและสาธารณสุขแบบบูรณาการ
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
4. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ปกติและชายแดน ป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
5. ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็น
ศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน
เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การใช้บริบทด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตาม
แนวคิดทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัว
ชุมชนและสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และ
ยั่งยืน

-43ยุทธศาสตร์การพัฒนา อาเภอเมืองเชียงราย
วิสัยทัศน์ “ อาเภอเมืองเชียงราย มีความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน การเกษตรปลอดภัย
มีความโดดเด่นทางด้านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย
มีการรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ”
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาการค้า เสริมสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่า
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ดารงฐานวัฒนธรรม และทุนทางสังคมของล้านนา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งกระบวนการประชาสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ดารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และการจัดการ สิ่งแวดล้อมที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย
วิสัยทัศน์ “ร่วมประสาน มุ่งบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ทางานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข”
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐาน
อื่นๆ ที่จาเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
วิสัยทัศน์ “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวสวยงาม สืบสานวัฒนธรรม ก้าวล้าการศึกษา การพัฒนาโปร่งใส”
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขจัดความยากจน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์และการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงของรัฐ
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การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้มี คุณภาพ ครอบคลุม และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่และประชาชนโดยทั่วไป
- จัดการศึกษาของเด็กวัยก่อน เรียนให้มีคุณภาพ
- การอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
- ทานุบารุงศาสนา
นโยบายด้านการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ
- ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์และการ แปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
- พัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของ
เกษตรกร
- ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม นอกฤดูกาล ทานา เพื่อเพิ่มรายได้
นโยบายด้านสังคม
- ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ
- การจัดสวัสดิการสังคม และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน
- การพัฒนากลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มเยาวชน และกลุ่มองค์กรภาคประชาชนอย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม
- ต่อต้านและลดปัญหาการแพร่ ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ตาบล
นโยบายด้านสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
- สนับสนุนการดาเนินงานของอาสาสมัคร สาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)
- การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน
- ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน
นโยบายด้านการบริหารจัดการ
- ปรับกระบวนทัศน์และกระบวนการจัดการ ตลอดจนพัฒนาหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับสูงให้เกิดวิสัยทัศน์กว้างไกล ทันสมัย โดยมุ่งเน้นเพื่อประโยชน์สุขของชาวตาบลรอบเวียง
- ปรับปรุงและพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง เพื่อสนองตอบต่อภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนตาบลรอบเวียง ตามที่กฎหมายกาหนด
- ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล กาชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และมี
ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักเล็กแต่มีประสิทธิภาพ
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ผลการพัฒนาในแผนพัฒนาที่ผ่านมา
1.การขจัดความยากจน
การขจัดความยากจนที่ผ่านมา มีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรกรรม สนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาความยากจนตามแนวนโยบายของรัฐ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมออมทรัพย์ และสนับสนุนการศึกษาอบรม
และฝึกอาชีพเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
2.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและบริการสาธารณะที่ผ่านมา ปัญหาและความต้องการของประชาชน
มาจากกระบวนการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตาบล โดยยึดหลักความเป็นธรรม โดยอาศัยมติที่ประชุม
ประชาคมเสียงข้างมากแต่ก็ไม่ละทิ้งเสียงข้างน้อยมี ที่ผ่านมา อบต.รอบเวียง เน้นการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน โดยมีการก่อสร้างปรับปรุง บารุงรักษาทางคมนาคม ถนน สะพาน และทางระบายน้า ก่อสร้างอาคาร
สถานที่สาธารณประโยชน์การบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆในพื้นที่
3.การพัฒนาด้านสังคม และทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์ที่ผ่านมา มีการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา มุ่งเน้นการ
สนับสนุนงบประมาณแก่สถานศึกษาเกี่ยวกับ อาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) และการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทางด้านการเรียนการสอน และการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ด้านกีฬาและนันทนาการ มีการส่งเสริม
การเล่นกีฬา และนันทนาการสาหรับเด็กเยาวชน และประชาชนในพื้นที่ทุกเพศทุกวัย ส่งเสริมสนับสนุนศาสนา
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุข มีการสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงานด้าน
สาธารณสุขมูลฐาน มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยบริการสาธารณะสุขในการสนับสนุนบุคลากร การให้
ความรู้ และการป้องกันโรคต่างๆ ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ
ผู้ด้อยโอกาส และส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในพื้นที่
4.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์และการเกษตร
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์และการเกษตรที่ผ่าน มีการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ การ
รวมกลุ่ม เพิ่มรายได้ มุ่งเน้นการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต และการจัดอบรมอาชีพ ส่งเสริม
สนับสนุนทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ และส่งเสริม
พัฒนาการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว
5.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาสิง่ แวดล้อม
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา มีการมุ่งเน้นด้านพัฒนาแหล่งน้า ทางน้า
เพื่ออุปโภคและบริโภคและการเกษตร ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบการกาจัดขยะมูลฝอย ส่งเสริมสนับสนุนการ
สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลรักษาและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ

-466.ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่ผ่านมา มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในท้องถิ่น
ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานท้องถิ่นและพัฒนาบุคลากร พัฒนาประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาและการ
บริการประชาชน บริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
7.ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงของรัฐ
การส่งเสริมการรักษาความมั่นคงของรัฐที่ผ่านมา มีการส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันปัญหายาเสพติด การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดหาวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมการจัดระบบการตรวจตรา เฝ้าระวัง โดย อปพร. และ
สายตรวจอาสา

3.2 ปัจจัยและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงทีม่ ีผลต่อการพัฒนา
วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมในพืน้ ที่ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะ
เกิดขึ้นในอนาคต
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
- ปัญหาการการขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตร
- ปัญหาการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะยังไม่ทั่วถึง
- ปัญหาการขยายเขตบริการบางพื้นที่ยังไม่ครอบคลุม
- ปัญหาด้านการคมนาคมถนนสายหลัก สายรอง ตรอกซอย
- ปัญหาถนนเข้าพื้นที่การเกษตร สะพาน และท่อระบายน้า
- ความต้องการในป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สมุนไพร การแพทย์แผนไทย
- ต้องการอนุรักษ์ ฟื้นฟู วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ต้องการส่งเสริม ทานุบารุงพุทธศาสนาและจัดกิจกรรมด้านศาสนาวัฒนธรรมให้
- การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน
- ส่งเสริมการประกอบอาชีพหลัก อาชีพรอง อาชีพเสริม และการรวมกลุ่ม
- ปัญหาการกาจัดขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ
- การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- การมีส่วนร่วมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง
- การจัดการด้านจราจรติดตั้งสัญญาณ เครื่องหมายจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุ

-47ผลการวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาและโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
- มีงบประมาณเพียงพอที่จะดาเนินการตามอานาจหน้าที่
- มีการจัดทาแผนงานโครงการที่ชัดเจน
- บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจามีความพร้อม สามารถทางานร่วมกันได้เป็นอย่างดี
ผลงานเป็นรูปธรรม
- ประชาชนมีความพึงพอใจการให้บริการ
- นโยบายการบริหารมีความชัดเจน นาไปสู่การปฏิบัติได้
- มีอาคารสถานที่ทางานเหมาะสม
- ส่วนราชการ หน่วยงานอื่นให้ความร่วมมือในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- มีหน่วยงานด้านสุขภาพครอบคลุมพื้นที่
- นโยบายการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น เพิ่มโอกาสในการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการของประชาชน ทาให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามากขึ้น
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค ประเทศ และต่างประเทศในเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อองค์การ
บริหารส่วนตาบล
ASEAN ก่อตั้งขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา บนพื้นฐานของความต้องการจะ
สกัดกั้นการขยายตัวของประเทศที่มีแนวคิดสังคมนิยม โดยมีประเทศร่วมก่อตั้ง ๕ ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย
อิน โดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และสิงคโปร์ ในเวลาต่อมา ได้มีประเทศต่างๆ เข้าเป็นสมาชิก เพิ่ มเติมได้แก่
บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา รวมมีสมาชิกทั้งหมด ๑๐ ประเทศ หลังจากสงครามเย็น
สิ้นสุด โลกก้าวเข้าสู่ยุคสงครามทางการค้า การต่อสู้ทางอุดมการณ์ทางการเมืองได้อ่อนกระแสลง และถูกทดแทน
ด้วยการต่อสู้ทางเศรษฐกิจ ซึ่งทาให้เกิดการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อเพิ่มอานาจการต่อรอง ดังจะ
เห็นได้จากความพยายามในการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ อาทิ AFTA NAFTA EU WTO
เป็นต้นปรากฏการณ์การรวมตัวของ EU เป็นรูปแบบของสมาพันธรัฐ คือ แต่ละรัฐที่รวมกันนั้น ยังคงมีเอกราช
เป็นของชาติตัวเอง หรือเรียกว่า confederal state ภายใต้ข้อตกลงยกอานาจบางอย่างให้องค์กรที่เหนือกว่ารัฐ
เป็นผู้ดูแล โดยใช้กติกาตามสนธิสัญญา (EU-Masstrict Treaty) ผลของ EU ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบ
เศรษฐกิจของประเทศสมาชิก สืบเนื่องจากการเปลี่ยนกฎกติกาที่เกี่ยวข้อง เช่น การใช้เงินสกุลเดียวกัน การผ่อน
ปรนเรื่องพรมแดน หรือมาตรการภาษีการค้า ๐% เป็นต้น
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ประกอบด้วย ๓ เสาหลัก ได้แก่
๑) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community: APSC)
๒) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)
๓) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC)

-48ตามที่ ก ลุ่ ม ประเทศเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ จานวน 10 ประเทศ ได้ ร วมตั ว จั ด ตั้ ง สมาคม
ประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nation หรือ ASEAN) ซึ่งเป็นองค์กร
ระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในช่วงตั้งแต่ ปี 2510 ถึง 2534 สมาคมเอเชียให้
ความสาคัญ ด้านการเมือง และความมั่นคง มุ่งส่งเสริมสันติภาพ และเสถีย รภาพในภูมิภาค ต่อมาในปี 2535
ประเทศไทยในฐานะสมาชิ กสมาคมอาเซี ยได้ ผลัก ดั นให้ เกิ ดความร่ว มมื อ ทางเศรษฐกิจของกลุ่ม ประเทศใน
อาเซียนได้ผลักดันให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศในอาเซียน โดยให้มีการจัดตั้งเขตการค้าเสรี
อาเซียน (ASEAN Free Trade Area) หรือ อาฟต้า (AFTA) ในการลดภาษีศุลการกร ระหว่างกันเหลือร้อยละ
0.5 เป็ น ที่ เรี ย บร้ อ ยเมื่ อ ปี 2551 ซึ่ งได้ ส่ ง ผลให้ ปั จ จุ บั น บริ บ ททางการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คม รวมทั้ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศในอาเซียนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคและภูมิภาคใกล้เคียง คื อ จีน และอินเดีย ตลอดจนภูมิภาคอื่น เช่น สหภาพยุโรป อีกทั้งได้
เกิดปัญหาความท้าทาย ความมั่นคงในในรูปแบบใหม่ เช่น โรคระบาด การก่อการร้าย ยาเสพติด การค้ามนุษย์
สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ ทาให้อาเซียจาเป็นต้องปรับตัว เพื่อให้สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ระหว่างประเทศ ประกอบกับที่ประชุมสุดยอดผู้นาอาเซียนปี 2550 (2007) ณ เมืองเบซู ประเทศฟิลิปปินส์ ผู้นา
อาเซี ย นได้ ต กลงให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN Economic Community – AEC) ซึ่ ง
เป้าหมายสาคัญของการสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วย
1.เพื่อให้อาเซียนเป็นฐานการผลิต มีการเคลื่อนย้ายสินค้า ทุน และปัจจัยการผลิตอื่นๆได้อย่างเสรี
2.เพื่อสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน
3.เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค ลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างสมาชิกเก่าและ
สมาชิกใหม่
4.เพื่อบูรณาการเศรษฐกิจของอาเซียนเข้ากับเศรษฐกิจโลก โดยผ่านการจัดทาข้อตกลงการค้าเสรี (FTA)
กับประเทศนอกภูมิภาค
การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศในสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใน
กรณี ประเทศไทย ส่วนที่สาคัญ คือการปรับ ตัวและการเตรียมความพร้อมของชุม ชนท้องถิ่น ในการก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน เพราะว่าถ้าหากชุมชนท้องถิ่น ไม่มีมาตรการหรือแผนรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ก็จะเกิดความเสียเปรียบทางด้านการแข่งขัน กรตลาด ตลอดจนทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมท้องถิ่น ที่
ถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างช้านาน และการสร้างชุ มชนท้องถิ่นที่มีวิสัยทัศน์ ให้มีความสามารถใน
การบูรณาการเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนให้เข้ากับบริบทของชุมชนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
มีภารกิจสาคัญในการจัดบริการสาธารณะให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น จาเป็นต้องเล็งเห็น
ถึง ความสาคั ญ ของการก้ าวเข้าสู่ป ระชาคมอาเซีย น ด้วยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ กับ ประชาชน โดย
กาหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นและการบริหารงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถรองรับ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้อง
วางแผน และเตรียมความพร้อมในการรองรับผลกระทบของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และประชาชนในท้องถิ่น 7 ด้าน ดังนี้

-491.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการสร้างเครือข่ายคมนาคม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ทาให้เกิดการรวมตัวของเศรษฐกิจที่มีมูลค่า และช่องทางการกระจายสินค้าเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นจะเกิดการ
เรียกร้องจากกลุ่ม นัก ลงทุ น ที่เข้ามาลงทุ นในประเทศไทยให้มี การการพั ฒ นาเครือ ข่ายการคมนาคม เพื่อ ให้
การเคลื่อนย้ายสินค้าและแรงงานมีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิ ภาพ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นต่อการขยายการผลิต ไฟฟ้าและประปา ซึ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจไม่สามารถดาเนินการได้โดนลาพัง จาเป็นต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.การพัฒ นาและส่งเสริม เศรษฐกิจในระดั บชุ มชน การหลั่ง ไหลเข้ ามาของทุ นต่ างชาติ ที่จ ะ
เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทบทวนบทบาทในการดูแลและช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิตในพื้นที่
โดยอาจจะต้องมีนโยบายในการส่งเสริมอาชีพ ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมเปิดรับวิสัยทัศน์ในกระบวนการผลิต
แบบใหม่ เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตให้เป็นมาตรฐานเท่าเทียมกับระดับสากล
3.การจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เป้ า หมายเรื่ อ งการสร้ า งความยั่ ง ยื น
ด้านสิ่งแวดล้อมของประชาคมอาเซียน ทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเร่งปรับระบบการบริหารจัดการ
ด้านสิ่ง แวดล้ อม ซึ่ งจะต้ องดู แลทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละจั ดการอย่ างเป็ นระบบ โดยเน้ น การบริห ารจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เน้นการจัดการบนพื้นฐานของความเป็นเจ้าของร่วมกัน
เพื่อสร้างความรัก ความหวงแหนในทรัพยากร และก่อเกิดกี่มีส่วนร่ วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างไร
ก็ตามต้องไม่ลืมเรื่องของการควบคุมมาตรฐานของการดูแลรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้
เกิ ด การจั ด การที่ ที ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตลอดจนอาจต้ อ งทบทวนของเขตอ านาจหน้ า ที่ ร ะหว่า งองค์ ก รปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น และภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ให้ มี ก ารบู ร ณาการการท างานร่ ว มกั น ในเรื่ อ งการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.การพัฒนาคุณภาพชีวิต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเตรียมรับผลกระทบจากปัญหาสังคม
และสาธารณสุขที่อาจเกิดจากการเคลื่อนย้ายแรงงานและนักท่องเที่ยวโดยเสรี อาทิ โรคระบาด ความขัดแย้ง
ทางสังคมและเชื้อชาติ และอาชญากรรมข้ามชาติ อาทิ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องเน้นการจัดบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานที่กาหนดในแต่ละงานหรือกิจกรรมอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจะต้อง
จั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมส าหรั บ เด็ ก กลุ่ ม เสี่ ย ง และกลุ่ ม ด้ อ ยโอกาสอย่ า งมี คุ ณ ภาพและทั่ ว ถึ ง นอกจากนี้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสาคัญกับการเข้าถึงการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งจะทาให้ชุมชน
มีการดารงชีวิตที่ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
5.การรักษาความสงบเรียบร้อ ย องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นต้ องมีบ ทบาทในการเฝ้าระวั ง
ปัญหาอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งอาจต้องพัฒนาระบบและจัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานอพยพร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอกจนร่วมกับชุมชนในการกาหนดกติกาและหลักเกณฑ์ของชุมชนให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้
ภายใต้แนวคิดสังคมที่เอื้ออาทรและมีความมั่นคง

-506.การจัดการด้านการศึกษา ภาษา วัฒนธรรม จารีตประเพณี การศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นของการ
พัฒนาด้านต่างๆเสมือนประตูเชื่อมกับโลกภายนอก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ในการจัดและส่งเสริม
การศึกษาให้แก่ประชาชนและชุมชนต้องพัฒนาประชาชนและชุมชนให้สามารถก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้โดย
ต้องเน้ น การพั ฒ นามาตรฐานด้ านการศึ กษา ไม่ ว่าจะเป็น การพั ฒ นาคุณ ภาพในการจัด การศึก ษา โดยปรับ
หลักสูตรการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้านในภูมิ ภาคอาเซียนเพื่ อการ
สื่อสารที่ดี การพัฒนาและสนับสนุนครูผู้สอนให้มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒ นธรรมระหว่างประเทศสมาชิกและ
นาเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการเรี ยนการสอน ทาให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ที่ทันสมัย มีความเป็นสากลและ
มี คุ ณ ภาพ นอกจากนี้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จะต้ อ งจั ด ท าข้ อ มู ล ที่ จ าเป็ น ต่ อ แรงงานต่ า งชาติ เป็ น
ภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ สาหรับเรื่องวัฒนธรรมและจารีตประเพณีนั้น นอกจาก
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จะต้ อ งส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด การเรีย นรู้แ ละเข้ าใจวั ฒ นธรรมของประ เทศเพื่ อ นบ้ า น
ในอาเซียนแล้ว ยังต้องเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมระหว่างประชาชนในเขตพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในประเทศอาเซียนอื่นที่มีพรมแดนติดต่อกัน ซึ่งมักจะมีวัฒนธรรม
ที่คล้ายคลึงกัน การจัดกิจกรรมเช่นนี้จะช่วยให้ประชาชนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น
7.การปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานด้าน
วิเทศสัมพันธ์ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนเพื่อรับรองเนื้องานด้านการต่างประเทศและความร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน และเพื่อให้สามารถสื่อสารทาความเข้าใจกับประชาชนจากประเทศอื่นที่มาติดต่อราชการได้

ผลกระทบของ AEC ต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางการปรับตัว
ผล
ผลกระทบ
๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒) การพัฒนาส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการปรับตัว
• จาเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของ
การลงทุนภายในท้องถิ่น เช่นการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและ
ขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานที่จา เป็นต่อการผลิตเช่น ไฟฟ้า และ
ประปา ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจาเป็นต้องประสาน
ความร่วมมือกับส่วนราชการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง
• จาเป็นต้องทบทวนถึงบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การดูแลและช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายใต้
ท้องถิ่นรวมถึงวิสาหกิจชุมชน และอาจจาเป็นต้องทบทวนนโยบาย
และบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการ
ลงทุนภายในท้องถิ่น

-51๓) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม • ต้องมีบทบาทมากขึ้นในการเฝ้าระวังการทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• มีการกาหนดแผนและมาตรการป้องกันและบรรเทาวิกฤติ
ทางด้านสิ่งแวดล้อม
• มีการซักซ้อมทาความเข้าใจในแนวทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งทบทวนขอบเขตอานาจ
หน้าที่ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง
๔) สังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอาจมีปัญหา • อาจต้องมีแนวทางหรือนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องต่างๆ อาทิ การ
สืบเนื่องมาจากแรงงานอพยพ ทั้งในปัญหาความ ป้องกันโรคระบาดและการจัดการสาธารณสุขขั้นมูลฐาน การ
ยากจน และโรคระบาด
จัดการศึกษาให้กับลูกหลาน การบริหารจัดการเรื่องแรงงาน
ต่างชาติที่อพยพเข้ามาในประเทศไทย และการจัดสวัสดิการให้แก่
แรงงานอพยพ
๕) การรักษาความสงบเรียบร้อย
• อาจต้องมีบทบาทหน้าที่ในเรื่องการเฝ้าระวังปัญหาด้าน
อาชญากรรมมากขึ้น
• ในบางพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจาเป็นต้องพัฒนา
ระบบและจัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานอพยพร่วมกับราชการ
ส่วนกลางเพื่อนามาใช้ในยามจาเป็น
• ในบางกรณี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจต้องร่วมกับชุมชนใน
การกา หนดกติกาและหลักเกณฑ์ของชุมชนสาหรับแรงงาน
ต่างชาติ
๖) การจัดการด้านภาษา วัฒนธรรม และจารีต
• อาจจาเป็นต้องจัดทาข้อมูลที่จาเป็น สาหรับแรงงานต่างชาติเป็น
ประเพณี
ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอาเซียนอื่นๆ
• ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และทาความเข้าใจวัฒนธรรมของ
ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน
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เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาการจัดบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานเป็นพืน้ ฐานของการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี ในภาพรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจาเป็นจะต้องปรับตัว ในด้าน
ต่างๆ ต่อไปนี้
๑) การประสานความร่วมมือกับส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจอื่นๆ ในการปรับบทบาทภารกิจ
๒) การพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาษาอังกฤษ รวมถึง
ภาษาอื่นๆ ในอาเซียน
๓) การปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบางพื้นที่ เช่น ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดน หรือจังหวัดที่มีแรงงานต่างชาติ อาจจาเป็นต้องมีฝ่ายหรือกองวิเทศสัมพันธ์ หรือในบาง พื้นที่
อาจต้องมีการตั้งสานักหรือกองใหม่ๆ ขึ้นตามความจาเป็น เพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือกับการก้าวเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ได้
สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
1) เศรษฐกิจขยายตัวมากขึ้น
ปัจจัยสาคัญที่ทาให้เศรษฐกิจไทยขยายตัว คือ การลดอัตราภาษีนาเข้าเหลือร้อยละ 0 และการ
ขจัด มาตรการกี ดกั น ทางการค้ าที่ ไม่ ใช่ ภ าษี ของประเทศสมาชิก อาเซีย น ท าให้ มู ลค่ าการค้าระหว่างไทยกั บ
อาเซียนขยายตัวสูงขึ้น นอกจากนี้การเปิดเสรีการลงทุนจะทาให้มีเงินลงทุนโดยตรงจากประเทศสมาชิกอาเซียน
เข้ามายังประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะการลงทุนในธุรกิจบริการที่อนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาถือหุ้นได้สูงถึงร้อย
ละ 70 เช่น การขนส่งทางอากาศ บริการด้านการท่องเที่ยว บริการสุขภาพ และบริการโลจิสติกส์ เป็นต้น รวมทั้ง
การลงทุนจากประเทศนอกกลุ่มอาเซียนมายังประเทศไทยมากขึ้น เนื่องจากภูมิศาสตร์ของไทยเหมาะแก่การ
ลงทุนเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งไปยังประเทศอื่นในภูมิภาค ที่สาคัญคาดหมายว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากอาเซียนเพิ่ม
มากขึ้น ทาให้ไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เนื่องจากข้อจากัดในการเดินทางระหว่างประเทศอาเซียน
ลดลง โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมระหว่างประเทศพัฒ นามากขึ้น การไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ประเทศในอาเซียนเพิ่มมากขึ้น และการเคลื่อนย้ายของแรงงานไปทางานในประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น
2) โครงสร้างเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปสู่การผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
การเปิดเสรีให้สินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานทักษะสูงสามารถเคลื่อนย้ายภายใน
ภูมิภาคได้อย่างเสรีมากขึ้น ทาให้ไทยต้องเผชิญการแข่งขันจากประเทศเพื่อนบ้านรุนแรงขึ้น ซึ่งจะผลักดันให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยไปสู่ภาคเศรษฐกิจที่เป็นจุดแข็งของประเทศและภาคเศรษฐกิจที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงขึ้น โดยภาคเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ คือ สินค้าเกษตร เช่น ข้าว น้ามันปาล์ม ถั่วเหลือง
โคเนื้อ โคนม ชา กาแฟ หอม กระเทียม ไหมดิบ สินค้าประมง และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น ขณะที่ภาค
บริการ เช่น การเงิน ธนาคาร ประกันภัย โทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ ค้าปลีก -ค้าส่ง และโลจิสติกส์ ไทยอาจ
สูญ เสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับคู่แข่งจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะสิงคโปร์ที่มีศักยภาพในด้านบริการสูง
ที่สุดในอาเซียน ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ ได้แก่ อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง

-53(เช่น ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์) อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มจากการออกแบบ (เช่น แฟชั่น เฟอร์นิ เจอร์) และ
อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าจาเป็น (เช่น แปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร อุปโภคบริโภค วัสดุก่อสร้าง) ส่วนภาคบริการที่
จะได้ประโยชน์ คือ การท่องเที่ยว บริการสุขภาพและความงาม บริการธุรกิจ และการก่อสร้างและออกแบบ
3) กฎระเบียบและมาตรฐานเป็นสากลมากขึ้น
การรวมตัวเป็นประชาคมจะทาให้ประเทศสมาชิกจาเป็นต้องปรับปรุงกฎระเบียบ แนวปฏิบัติ
และมาตรฐานด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกันมากขึ้นเพื่อความสะดวกในการดาเนินธุรกรรมระหว่างประเทศ เช่น
มาตรฐานของสินค้าและการให้บริการ มาตรฐานด้านคุณวุฒิวิชาชีพ กฎระเบียบและพิธีการทางศุลกากรและการ
ตรวจคนเข้าเมือง กระบวนการจัดตั้งและจดทะเบียนธุรกิจ การคุ้มครองสิทธิแรงงานและสิทธิผู้บริโภค บรรษัท
ภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น
4) การกระจายความเจริญมากขึ้น
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างประเทศ เช่น ถนนและทางรถไฟ จะ
ทาให้เกิดพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ ๆ และการกระจายความเจริญสู่พื้นที่บริเวณจุดผ่านแดนและแนวเส้นทางที่เชื่อมต่อ
ระหว่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวพืน้ ที่พัฒนาเศรษฐกิจตามโครงการเส้นทางระเบียงเศรษฐกิ จใน
กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง ซึ่งประกอบด้วย 3 แนวพื้นที่ ได้แก่
ระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออกตะวันตก(East-West Economic Corridor)เชื่อมโยงระหว่าง
เมืองเมาะละแหม่ง เมียนม่าร์ ผ่านแม่สอด ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร
สะหวันนะเขต ลาว และสิ้นสุดที่เมืองดานัง เวียดนาม
ระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้(North-South Economic Corridor) เชื่อมโยงระหว่างนคร
คุนหมิง จีน ผ่านเชียงรายที่อาเภอแม่สายและเชียงของ และไปสิ้นสุดที่กรุงเทพฯ
ระเบียงเศรษฐกิจแนวใต้(Southern Economic Corridor) เชื่อมโยงระหว่างกรุงเทพฯ ไปยัง
กัมพูชาและเวียดนามมีหลายเส้นทางย่อย โดยมีจุดผ่านแดนระหว่างไทยและกัมพูชา 2 แห่ง คือ อรัญประเทศ/
ปอยเปต และตราด/เกาะกง เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวใต้จะเชื่อมต่อกับโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ระหว่าง
ท่าเรือน้าลึกทวาย กรุงเทพฯและท่าเรือแหลมฉบัง
5) สังคมมีความหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรมมากขึ้น
ประชาคมอาเซียนจะทาให้ความสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมภายในภูมิภาคเพิ่มมาก
ขึ้น ประชาชนในภูมิภาคอาเซียนมีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมากขึ้น โดยเป็นผลจาก
การเปิดเสรีทางการค้าการลงทุนและการเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพที่จะทาให้มีการเคลื่อนย้ายของ
บุคลากรชาวต่างชาติเข้ามาทางานในประเทศไทยมากขึ้น การอานวยความสะดวกเกี่ยวกับการผ่านแดนและการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมระหว่างประเทศที่จะทาให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมากขึ้น การเปิดเสรีบริการ
ด้านการศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางด้านเทคโนโลยี วัฒนธรรมและองค์ความรู้ จะทาให้มีนักศึกษาต่างชาติเข้า
มาศึกษาในประเทศมากขึ้น และมีการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรระหว่างกันมากขึ้น
ซึ่งทาให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมมากขึ้น
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ลบต่อประเทศไทย ซึ่งเราอาจมองสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสหรือภัยคุกคามก็ได้ ทั้งนี้การพัฒนาความรู้และการ
เตรียมความพร้อมเป็นเงื่อนไขสาคัญของการรับโอกาสและป้องกันภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้น หากนับตั้งแต่ตอนนี้ยังมี
เวลาอีกประมาณ 3 ปีจึงจะถึงเส้นตายที่จะบรรลุเป้าประสงค์ในการสร้างประชาคมอาเซียน ซึ่งถือว่ามากเพียงพอ
และยังไม่สายเกินไปที่จะเริ่มต้น

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคต
(SWOT analysis)
การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์
ถึง โอกาส และภาวะคุก คามหรือข้อ จากั ด อั นเป็น สภาวะแวดล้อมภายนอกที่ มี ผลต่ อการพั ฒ นาด้านๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้ อมภายในของ
ท้องถิ่น ซึ่ง ทั้งหมดเป็น การประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบั นโดยเป็นการตอบคาถามว่า “ปัจจุบั น
ท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” สาหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกาหนดการดาเนินงานในอนาคตต่อไป
ทั้ ง นี้ โดยใช้ เทคนิ ค SWOT analysis การพิ จ ารณาถึ ง ปั จ จั ย ภายใน ได้ แ ก่ จุ ด แข็ ง (Strength – S) จุ ด อ่ อ น
(Weak – W) และปัจจัยภายนอกได้แก่ โอกาส (Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) เป็นเครื่องมือ
ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง (Strengths) หมายถึง ขีดความสามารถหรือทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งสามารถนามาจัดการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
จุดอ่อน (Weakness) หมายถึง ความผิดพลาดหรือข้อด้อยในท้องถิ่นซึ่งมีผลทาให้ไม่บรรลุตามแนว
ทางการพัฒนาที่วางไว้
ปัจจัยภายนอก
โอกาส (Opportunities) หมายถึง สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีลักษณะเกื้อกูลหรือ
สนับสนุนต่อแนวทางการพัฒนา
อุปสรรค (Threat) หมายถึง สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมภายนอกท้องถิ่นที่มีลักษณะส่งผลให้เกิดความ
เสียหาย หรือมีผลด้านลบต่อการพัฒนา
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา
เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วน
ตาบลรอบเวียง โดยใช้เทคนิค SWOT analysis มีดังนี้

-55จุดแข็ง (Strengths: S)
1. พื้นที่การปกครองในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียงมีพื้นที่ไม่มาก ทาให้ง่ายแก่การบริหาร
2. ราษฎรในชุมชนไม่หนาแน่นส่วนมากเป็นคนในพื้นที่สะดวกในการติดต่อประสานงานในการทา
โครงการและกิจกรรม
3. การเมืองในพื้นที่ไม่รนุ แรง
4. ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
5. พื้นที่เป็นที่ราบ
6. องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียงเป็นองค์กรขนาดเล็ก เจ้าหน้าที่ไม่มากและเป็นคนในพื้นที่
รู้สภาพแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นอย่างดี
จุดอ่อน (Weaknesses: W)
1. องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียงเป็นองค์กรขนาดเล็ก รายได้น้อยงบประมาณมีจากัด
2. พนักงานและเจ้าหน้าที่มีน้อยไม่พอกับปริมาณงานและภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ
3. บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในกฎระเบียบ และข้อปฏิบัติต่างๆ
4. เครื่องมือ และอุปกรณ์ ไม่พอกับเจ้าหน้าที่ทาให้การปฏิบัติงานล่าช้า
โอกาส (Opportunities: O)
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้การสนับสนุนการดาเนินงานของท้องถิน่ ไม่ว่าจะเป็นการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจท้องถิ่นระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
2. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและ
สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการกระจายอานาจการบริหารให้ท้องถิ่นดาเนินการเอง ตามที่กฎหมาย
และระเบียบกาหนด
4. รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ และถ่ายทอดวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น
5. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
6. รัฐบาลมีนโยบายและให้ความสาคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
7. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน “โครงการเศรษฐกิจพอเพียง” ตามแนวพระราชดารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
8. รัฐบาลมีนโยบายให้ความสาคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
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1. สภาวะการทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ ในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น
2. สภาวะการทางการเมืองส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น
3. การเปลี่ยนรัฐบาลทาให้นโยบายเปลี่ยนแปลง และไม่ต่อเนื่อง
4. ชุมชนและประชาชนขาดการร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น
5. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ ทาให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐาน
ทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
“ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวสวยงาม
สืบสานวัฒนธรรม ก้าวล้าการศึกษา การพัฒนาโปร่งใส”
พันธกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น สร้างกระบวนการกิจกรรมที่เอื้อต่อ
การสร้างชุมชนเข้มแข็ง
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว
3. จัดให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร
4. ส่งเสริมการศึกษา
5. ส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนตามหลักศาสนา
6. บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
7. บารุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
8. ป้องกัน ระงับโรคติดต่อ การส่งเสริมอนามัยครอบครัว
9. การกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
10. ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบล
11. จัดให้มีการบารุงรักษาทางบก ทางระบายน้า และจัดการด้านการจราจร
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
1. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบให้สวยงามสร้างความประทับใจแก่
นักท่องเที่ยว
3. จัดให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร
4. เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
5. เพื่อส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนตามหลักศาสนา
6. เพื่อบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
7. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
8. เพื่อป้องกัน ระงับโรคติดต่อ และการส่งเสริมอนามัยครอบครัว
9. เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
10. เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
11. เพื่อจัดให้มีการบารุงรักษาทางบก ทางระบายน้า และจัดการด้านการจราจร

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตาบลรองเวียง พ.ศ. 2558 -2562
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน
การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยวและวิถีการผลิต
การเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.ใน
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐาน
อื่นๆ ที่จาเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อบต.
รอบเวียง

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การขจัดความยากจน

แนวทางการ
พัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ
อบต.รอบเวียง

1.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ด้านการเกษตรกรรม
1.2 สนับสนุนการแก้ไขปัญหา
ความยากจนตามแนวนโยบาย
ของรัฐ
1.3 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
ออมทรัพย์
1.4 สนับสนุนการศึกษาอบรม
และฝึกอาชีพเพื่อเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและบริการ
สาธารณะ
2.1 ก่อสร้างปรับปรุง
บารุงรักษาทางคมนาคม
ถนน สะพาน และทาง
ระบายน้า
2.2 ก่อสร้างอาคาร
สถานที่สาธารณประโยชน์
การบริการสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

1.เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
6. เพื่อบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

แนวทางการ
ผลผลิต3.4
/ แผนที่ยุทธศาสตร์
พัฒโครงการ
นาท้องถิ่น
โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การใช้บริบทด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นตามแนวคิดทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันของครอบครัวชุมชนและสังคม

โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านสังคมและ
ทรัพยากรมนุษย์

3.1 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา
กีฬาและนันทนาการ
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนศาสนา
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
3.3 ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุข
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุคนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส
3.5 ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบ
ให้สวยงามสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว
7. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของประชาชน

โครงการ

โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
การพัฒนาด้านการศึกษาและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
เศรษฐกิจ พาณิชย์และ
การเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนา
สิ่งแวดล้อม

4.1 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
การรวมกลุ่ม เพิ่มรายได้
4.2 ส่งเสริมสนับสนุน
ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดาริและ
ส่งเสริมการเกษตรปลอด
สารพิษ
4.3 ส่งเสริม พัฒนาการ
ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว

5.1 พัฒนาแหล่งน้า ทางน้า เพื่ออุปโภค
และบริโภคและการเกษตร
5.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบการกาจัด
ขยะมูลฝอย
5.3 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสานึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
5.4 ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลรักษาและ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและมลพิษ

3. จัดให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค
และเพื่อการเกษตรโครงการ

8. เพื่อป้องกัน ระงับโรคติดต่อ
และการส่งเสริมอนามัยครอบครัว

โครงการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความ
สมบูรณ์และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 :
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้ดารงความ
สมบูรณ์และยั่งยืน

โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 :
การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 7
ส่งเสริมการรักษาความ
มั่นคงของรัฐ

6.1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนตามระบอบ
ประชาธิปไตย
6.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในท้องถิ่น
6.3 ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงาน
ท้องถิ่นและพัฒนาบุคลากร
6.4 พัฒนาประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา
และการบริการประชาชน
6.5 บริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

4. เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เพิ่มช่อง
ทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการ

9. เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย

โครงการ

แบบ ยท.01

10. เพื่อให้การบริหารงานเป็นไป
ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

โครงการ

7.1 ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกัน
ปัญหายาเสพติด การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
7.2 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
7.3 ส่งเสริมการจัดระบบการตรวจตรา
เฝ้าระวัง โดย อปพร. และ/หรือ
เจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

5. เพื่อส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรมแก่
ประชาชนตามหลักศาสนา
11. เพื่อจัดให้มีการบารุงรักษาทางบก ทาง
ระบายน้า และจัดการด้านการจราจร

โครงการ

โครงการ

แบบ ยท.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
Strategy Map
“ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวสวยงาม
สืบสานวัฒนธรรม ก้าวล้าการศึกษา การพัฒนาโปร่งใส”

วิสัยทัศน์

1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
สร้างกระบวนการกิจกรรมที่เอื้อต่อการสร้างชุมชนเข้มแข็ง

พันธกิจ

6. บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การขจัดความยากจน

ยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่น
ของ อบต.รอบเวียง

7. บารุงส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พืน้ ฐานและบริการ
สาธารณะ

1.เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

6. เพื่อบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

3. จัดให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค
และเพื่อการเกษตร

2. ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว

8. ป้องกัน ระงับโรคติดต่อ
การส่งเสริมอนามัย
ครอบครัว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
การพัฒนาด้านการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบ
ให้สวยงามสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว
7. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของประชาชน

9. กาจัดขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูล และน้า
เสีย

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
เศรษฐกิจ พาณิชย์และ
การเกษตร

10. ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี ในการ
บริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบล

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม

3. จัดให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค
และเพื่อการเกษตร

8. เพื่อป้องกัน ระงับโรคติดต่อ
และการส่งเสริมอนามัยครอบครัว
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5. ส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรมแก่
ประชาชนตามหลักศาสนา

4. ส่งเสริมการศึกษา

9. เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย

11. จัดให้มีการบารุงรักษาทางบก
ทางระบายน้า และจัดการด้านการจราจร

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 7
ส่งเสริมการรักษาความ
มั่นคงของรัฐ

4. เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เพิ่มช่อง
ทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

5. เพื่อส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรมแก่
ประชาชนตามหลักศาสนา

10. เพื่อให้การบริหารงานเป็นไป
ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

11. เพื่อจัดให้มีการบารุงรักษาทางบก ทาง
ระบายน้า และจัดการด้านการจราจร

บทที่ 4
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แบบ ยท. 03

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์การการขจัดความยากจน
 พันธกิจ

-ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น สร้างกระบวนการกิจกรรมที่เอื้อต่อการ
สร้างชุมชนเข้มแข็ง
 เป้าประสงค์ -ราษฎรมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น สร้างกระบวนการกิจกรรมที่เอื้อต่อการสร้างชุมชน
เข้มแข็ง
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
-ร้อยละของราษฎรมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ สร้างกระบวนการกิจกรรมที่เอื้อต่อ
การสร้างชุมชนเข้มแข็ง
 กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น -ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน และ อบต.
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
-ร้อยละของครัวเรือนสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง
 หน่วยงานรับผิดชอบ
- สานักงานปลัด
 ความเชื่อมโยง
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
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แบบ ยท. 03

การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและบริการสาธารณะ
 พันธกิจ

-จัดให้มีการบารุงรักษาทางบก ทางระบายน้า และจัดการด้านการจราจร

 เป้าประสงค์ -มีการจัดให้มีการบารุงรักษาทางบก ทางระบายน้า และจัดการด้านการจราจร
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
-ร้อยละของการจัดให้มีการบารุงรักษาทางบก ทางระบายน้า และจัดการด้านการจราจร
 กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
เพื่อจัดให้มีการบารุงรักษาทางบก ทางระบายน้า และ -ร้อยละของโครงสร้างพื้นฐาน
จัดการด้านการจราจร
-จานวนการติดตั้งเครื่องหมายจราจร สัญลักษณ์จราจร
ไฟสัญญาณจราจร
 หน่วยงานรับผิดชอบ
- กองช่าง
 ความเชื่อมโยง
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การ
ท่องเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่
จาเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

-62ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

แบบ ยท. 03

การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์
 พันธกิจ

1.ส่งเสริมการศึกษา
2.บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
3.ป้องกัน ระงับโรคติดต่อ การส่งเสริมอนามัยครอบครัว

 เป้าประสงค์ 1.ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพทุกด้าน และเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้
ให้ทันต่อสถานการณ์โลกโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
2.ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นได้รับการบารุงรักษา
3.ประชาชนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง โรคติดต่อลดลง
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1.ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการศึกษา,ร้อยละประชาชนที่มีช่องทางรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้
2.จานวนของกิจกรรม/โครงการ ที่มีการจัดเพื่อส่งเสริมบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
3.ร้อยละของประชาชนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง การเจ็บป่วยลดลงในแต่ละปี โรคติดต่อลดลง
 กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1.เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เพิ่มช่องทางการรับรู้ -ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการศึกษา
ข้อมูลข่าวสาร
-ร้อยละประชาชนที่มีช่องทางรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้
2.เพื่อบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
จานวนของกิจกรรม/โครงการ ที่มีการจัด
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
3.เพื่อป้องกัน ระงับโรคติดต่อ การส่งเสริมอนามัย
-ร้อยละของประชาชนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
ครอบครัว
การเจ็บป่วยลดลงในแต่ละปี และโรคติดต่อในพื้นที่ลดลง
 หน่วยงานรับผิดชอบ
- ส่วนการศึกษา , สานักงานปลัด
 ความเชื่อมโยง
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การใช้บริบทด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตามแนวคิดทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัวชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

-63ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

แบบ ยท. 03

การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์และการเกษตร
 พันธกิจ

1.ปรับปรุงภูมิทัศน์
2.บารุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

 เป้าประสงค์ 1.แหล่งท่องเที่ยวมีภูมิทัศน์ที่ให้สวยงาม น่าอยู่
2.ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1.มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ให้สวยงาม น่าอยู่ อย่างสม่าเสมอ
2.มีการบารุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนทุกๆด้าน
 กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
-ร้อยละของนักท่องเที่ยวที่พึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการ
รับผิดชอบให้สวยงาม สร้างความประทับใจแก่
สถานที่ท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
2.เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
-ร้อยละของจานวนครัวเรือนที่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพ
ประชาชน
และมีรายได้มากกว่ารายจ่าย
 หน่วยงานรับผิดชอบ
- สานักงานปลัด
 ความเชื่อมโยง
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การ
ท่องเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

-64ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

แบบ ยท. 03

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
 พันธกิจ

1.จัดให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร
2.การกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย

 เป้าประสงค์ 1.มีการจัดน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรได้ทั่วถึง เพียงพอ
2.มีการกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย ได้อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1.ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการจัดน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรได้ทั่วถึง
เพียงพอ
2.ร้อยละของครัวเรือนที่มีการกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย ได้อย่างถูกวิธีและ
มีประสิทธิภาพ
 กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1.จัดให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อ
-ร้อยละของครัวเรือนที่มีน้าอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง
การเกษตร
-ร้อยละของเกษตรกรที่มีน้าเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
2.เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
-ร้อยละของครัวเรือนที่มีการกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
และน้าเสียได้อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ
 หน่วยงานรับผิดชอบ
- กองช่าง
- สานักงานปลัด
 ความเชื่อมโยง
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การ
ท่องเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน

-65ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6

แบบ ยท. 03

ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 พันธกิจ

1.ส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนตามหลักศาสนา
2.ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบล

 เป้าประสงค์ 1.ประชาชนได้รับการส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรมตามหลักศาสนา
2.การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบล มีการบริหารจัดการที่ดี
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1.ร้อยของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรมตามหลักศาสนา
2.ร้อยละของผู้ที่มาใช้บริการต่างๆที่มีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบล
และจานวนการร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นที่
 กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1.เพื่อส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนตามหลัก -ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาใน
ศาสนา
โอกาสต่างๆ
2.เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามหลักการบริหาร
-จานวนการร้องเรียน ร้องทุกข์ ในแต่ละปี
จัดการที่ดี
-ร้อยละของผู้มาใช้บริการที่มีความพึงพอใจ
 หน่วยงานรับผิดชอบ
- สานักงานปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- ส่วนการศึกษาฯ
 ความเชื่อมโยง
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

-66ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7

แบบ ยท. 03

ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงของรัฐ
 พันธกิจ

-ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น สร้างกระบวนการกิจกรรมที่เอื้อต่อการ
สร้างชุมชนเข้มแข็ง
 เป้าประสงค์ -ราษฎรมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น สร้างกระบวนการกิจกรรมที่เอื้อต่อการสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมด้านการรักษาความมั่นคงของรัฐ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
-ร้อยละของราษฎรมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ สร้างกระบวนการกิจกรรมที่เอื้อต่อ
การสร้างชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมด้านการรักษาความมั่นคงของรัฐ
 กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น -ร้อยละของราษฎรมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ สร้าง
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
กระบวนการกิจกรรมที่เอื้อต่อการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริม
ด้านการรักษาความมั่นคงของรัฐ
 หน่วยงานรับผิดชอบ
- สานักงานปลัด
 ความเชื่อมโยง
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
ความเชื่อมโยง
กับยุทศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่3
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
เพื่อให้ประชาชน
อยู่เย็นเป็นสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่6
ส่งเสริมการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์
อปท.
ยุทธศาสตร์ที่1
การขจัดความ
ยากจน

เป้าประสงค์
ตามพันธ์กิจ
-ราษฎรมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น
สร้างกระบวนการ
กิจกรรมที่เอื้อต่อการ
สร้างชุมชนเข้มแข็ง

ตัวชี้วดั ระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชีว้ ัดรวม)
-ร้อยละของราษฎร
มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น
สร้างกระบวนการ
กิจกรรมที่เอื้อต่อ
การสร้างชุมชน
เข้มแข็ง

ค่าเป้าหมาย
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กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา
62
10 1.1 ส่งเสริมและ

พัฒนาอาชีพด้านการ
เกษตรกรรม
1.2 สนับสนุนการ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจนตาม
แนวนโยบายของรัฐ
1.3 ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมออมทรัพย์
1.4 สนับสนุน
การศึกษาอบรมและฝึก
อาชีพเพื่อเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชน

ตัวชี้วดั ระดับ
กลยุทธ์
-ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
ของชุมชน
และ อบต.
-ร้อยละของ
ครัวเรือน
สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ด้วย
ตนเอง

ยท. 04

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

โครงการ / กิจกรรม

มีการจัด
กิจกรรม /
โครงการ
ตลอดปี
งบประมาณ

-โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพด้าน
เกษตรกรรม
-โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนตาม
แนวนโยบายของรัฐ
-โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมออม
ทรัพย์
-โครงการสนับสนุน
การศึกษาอบรมและฝึก
อาชีพเพื่อเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชน

*** (และโครงการ/
กิจกรรม อื่นๆ ตาม
แผนพัฒนาสามปีของ
อบต.รอบเวียง)
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หน่วย
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

สานักงาน
ปลัด

-กองช่าง
-กองคลัง
-ส่วน
การศึกษา
-หน่วยงาน
อื่นที่
เกี่ยวข้อง

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่1
พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันด้าน
การค้า การ
ลงทุนการเป็น
ศูนย์กลาง
คมนาคม การ
ท่องเที่ยวและวิถี
การผลิต
การเกษตรยั่งยืน
เชื่อมโยงกับกลุ่ม
ประเทศ GMS
และ ASEAN

ยุทธศาสตร์ที่1
การพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่ง
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐานอื่นๆ ที่
จาเป็นในเขต
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อ
รองรับการเข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน

ยุทธศาสตร์
อปท.
ยุทธศาสตรที่2
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
บริการสาธารณะ

เป้าประสงค์
ตามพันธ์กิจ
-จัดให้มีการบารุงรักษา
ทางบก ทางระบายน้า
และจัดการด้าน
การจราจร

ตัวชี้วดั ระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชีว้ ัดรวม)
-ร้อยละของ
การจัดให้มี
การ
บารุงรักษา
ทางบก ทาง
ระบายน้า
และจัดการ
ด้าน
การจราจร

ค่าเป้าหมาย
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กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา
62
10 2.1 ก่อสร้างปรับปรุง
บารุงรักษาทาง
คมนาคม ถนน
สะพาน และทาง
ระบายน้า
2.2 ก่อสร้างอาคาร
สถานที่
สาธารณประโยชน์
การบริการ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ

ตัวชี้วดั ระดับ
กลยุทธ์
-ร้อยละของ
โครงสร้าง
พื้นฐาน
-จานวนการ
ติดตั้ง
เครื่องหมาย
จราจร
สัญลักษณ์
จราจร
ไฟสัญญาณ
จราจร

ยท. 04

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย
มีการจัด
กิจกรรม /
โครงการ
ตลอดปี
งบประมาณ

โครงการ / กิจกรรม
-โครงการขยายไหล่ทาง
พร้อมก่อสร้างราง
ระบายน้า
-โครงการขุดลอกราง
ระบายน้า
-โครงการก่อสร้าง ถนน
ลูกรัง /ถนน คสล. /ถนน
หินคลุก
-โครงการซ่อมแซม/
ปรับปรุง ถนน คสล. /
ถนนลูกรัง ถนนหินคลุก
-โครงการก่อสร้างอาคาร
สถานที่
สาธารณประโยชน์การ
บริการสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
*** (และโครงการ/
กิจกรรม อื่นๆ ตาม
แผนพัฒนาสามปีของ
อบต.รอบเวียง)

หน่วย
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

กองช่าง

-สานักงาน
ปลัด
-กองคลัง
-ส่วน
การศึกษา

ยท. 04

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การใช้บริบท
ด้านการศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม
ที่เป็นเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นตาม
แนวคิดทาง
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อ
สร้างภูมิคุ้มกัน
ของครอบครัว
ชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่3
การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่3
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
เพื่อให้
ประชาชนอยู่
เย็นเป็นสุข

ยุทธศาสตร์ที่4
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สังคมเพื่อให้
ประชาชนอยู่เย็น
เป็นสุข

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์
ตามพันธ์กิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย์

1.ประชาชนได้รบั
การศึกษาที่มีคุณภาพทุก
ด้าน และเพิ่มช่องทางการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้
ให้ทันต่อสถานการณ์โลก
โลกาภิวัตน์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา
2.ศิลปะ จารีตประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่นได้รับการ
บารุงรักษา
3.ประชาชนที่มีสขุ ภาพ
ร่างกายแข็งแรง
โรคติดต่อลดลง

ตัวชี้วดั ระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชีว้ ัดรวม)
1.ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับ
การศึกษา,ร้อยละ
ประชาชนที่มี
ช่องทางรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
ความรู้
2.จานวนของ
กิจกรรม/
โครงการ ที่มีการ
จัดเพื่อส่งเสริม
บารุงรักษาศิลปะ
จารีตประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรมอัน
ดีงามของท้องถิ่น
3.ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง การ
เจ็บป่วยลดลงใน
แต่ละปี
โรคติดต่อลดลง

ค่าเป้าหมาย
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กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา
62
10 3.1 ส่งเสริม
สนับสนุนด้าน
การศึกษา กีฬาและ
นันทนาการ
3.2 ส่งเสริม
สนับสนุนศาสนา
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
3.3 ส่งเสริม
สนับสนุนด้าน
สาธารณสุข
3.4 ส่งเสริม
สนับสนุนคุณภาพ
ชีวิตเด็ก เยาวชน
สตรี ผู้สูงอายุคน
พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส
3.5 ส่งเสริม
สนับสนุนคุณภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ที่
ดีของประชาชน

ตัวชี้วดั
ระดับ
กลยุทธ์

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

-ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
การศึกษา
-ร้อยละ
ประชาชนที่มี
ช่องทางรับรู้
ข้อมูล
ข่าวสาร
ความรู้
-จานวนของ
กิจกรรม/
โครงการที่มี
การจัด
-ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
สุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง
การเจ็บป่วย
ลดลงในแต่
ละปี และ
โรคติดต่อใน
พื้นที่ลดลง

มีการจัด
กิจกรรม /
โครงการ
ตลอดปี
งบประมาณ

โครงการ / กิจกรรม
-โครงการส่งเสริม
สนับสนุนด้านการศึกษา
กีฬาและนันทนาการ
-โครงการส่งเสริม
สนับสนุนศาสนา
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
-โครงการส่งเสริม
สนับสนุนด้าน
สาธารณสุข
-โครงการส่งเสริม
สนับสนุนคุณภาพชีวิต
เด็ก เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุคนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส
-โครงการส่งเสริม
สนับสนุนคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีของ
ประชาชน
*** (และโครงการ/
กิจกรรม อื่นๆ ตาม
แผนพัฒนาสามปีของ
อบต.รอบเวียง)

หน่วย
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

ส่วน
การศึกษาฯ

-สานักงาน
ปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่1
พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันด้าน
การค้า การ
ลงทุนการเป็น
ศูนย์กลาง
คมนาคม การ
ท่องเที่ยวและ
วิถีการผลิต
การเกษตรยั่งยืน
เชื่อมโยงกับกลุ่ม
ประเทศ GMS
และ ASEAN

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์
อปท.
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยว
เศรษฐกิจ
พาณิชย์และ
การเกษตร

เป้าประสงค์
ตามพันธ์กิจ
1.แหล่งท่องเที่ยวมีภู
ทัศน์ที่สวยงาม น่าอยู่
2.ประชาชนมีอาชีพ
มีรายได้

ตัวชี้วดั ระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชีว้ ัดรวม)
1.มีการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ทั้งแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่
ให้สวยงาม
น่าอยู่ อย่าง
สม่าเสมอ
2.มีการบารุง
ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ
ของประชาชน
ทุกๆด้าน

ค่าเป้าหมาย
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ยุทธศาสตร์ที่3
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
เพื่อให้
ประชาชนอยู่
เย็นเป็นสุข
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กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา
62
10 4.1 ส่งเสริมพัฒนา
อาชีพ การรวมกลุ่ม
เพิ่มรายได้
4.2 ส่งเสริมสนับสนุน
ทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชดาริและ
ส่งเสริมการเกษตร
ปลอดสารพิษ
4.3 ส่งเสริม
พัฒนาการท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยว

ตัวชี้วดั ระดับ
กลยุทธ์
-ร้อยละของ
นักท่องเที่ยว
ที่พึงพอใจ
เกี่ยวกับการ
จัดการ
สถานที่
ท่องเที่ยว
-ร้อยละของ
จานวน
ครัวเรือนที่
ผ่านการ
ฝึกอบรม
อาชีพและมี
รายได้
มากกว่า
รายจ่าย

ยท. 04

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย
มีการจัด
กิจกรรม /
โครงการ
ตลอดปี
งบประมาณ

โครงการ / กิจกรรม
-โครงการส่งเสริม
พัฒนาอาชีพ การ
รวมกลุ่ม เพิ่มรายได้
-โครงการส่งเสริม
สนับสนุนทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดาริและ
ส่งเสริมการเกษตร
ปลอดสารพิษ
-โครงการส่งเสริม
พัฒนาการท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยว
*** (และโครงการ/
กิจกรรม อื่นๆ ตาม
แผนพัฒนาสามปีของ
อบต.รอบเวียง)

หน่วย
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

สานักงาน
ปลัด

-กองคลัง
-กองช่าง
-ส่วน
การศึกษาฯ

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่1
พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันด้าน
การค้า การลงทุน
การเป็นศูนย์กลาง
คมนาคม การ
ท่องเที่ยวและวิถี
การผลิต
การเกษตรยั่งยืน
เชื่อมโยงกับกลุ่ม
ประเทศ GMS
และ ASEAN

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้
ดารงความ
สมบูรณ์และ
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์
อปท.
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติและพัฒนา
สิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์
ตามพันธ์กิจ
1.มีการจัดน้าเพื่อการ
อุปโภค บริโภค และ
เพื่อการเกษตรได้
ทั่วถึง เพียงพอ
2.มีการกาจัดขยะมูล
ฝอย สิ่งปฏิกูล และ
น้าเสีย ได้อย่างถูกวิธี
และมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วดั ระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชีว้ ัดรวม)
1.ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ได้รับ
การจัดน้าเพื่อ
การอุปโภค
บริโภค และเพื่อ
การเกษตรได้
ทั่วถึงเพียงพอ
2.ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
กาจัดขยะมูล
ฝอย สิ่งปฏิกูล
และน้าเสีย ได้
อย่างถูกวิธีและมี
ประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย
58
2

59
4

60 61
6 8

ยุทธศาสตร์ที่3
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
เพื่อให้ประชาชน
อยู่เย็นเป็นสุข
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กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา
62
10 5.1 พัฒนาแหล่งน้า
ทางน้า เพื่ออุปโภค
และบริโภคและ
การเกษตร
5.2 ส่งเสริมสนับสนุน
ให้มีระบบการกาจัด
ขยะมูลฝอย
5.3 ส่งเสริมสนับสนุน
การสร้างจิตสานึกใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
5.4 ส่งเสริมสนับสนุน
การดูแลรักษาและ
ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
5.5 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและ
มลพิษ

ตัวชี้วดั ระดับ
กลยุทธ์
-ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้าอุปโภค
บริโภคอย่าง
ทั่วถึง
-ร้อยละของ
เกษตรกรที่มี
น้าเพื่อ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ
-ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
การกาจัดขยะ
มูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูลและน้า
เสียได้อย่างถูก
วิธีและมี
ประสิทธิภาพ

ยท. 04

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย
มีการจัด
กิจกรรม /
โครงการ
ตลอดปี
งบประมาณ

โครงการ / กิจกรรม
-โครงการพัฒนาแหล่ง
น้า ทางน้า เพื่ออุปโภค
และบริโภคและ
การเกษตร
-โครงการส่งเสริม
สนับสนุนให้มีระบบการ
กาจัดขยะมูลฝอย
-โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการสร้าง
จิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
-โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการดูแลรักษา
และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
-โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและมลพิษ
*** (และโครงการ/
กิจกรรม อื่นๆ ตาม
แผนพัฒนาสามปีของ
อบต.รอบเวียง)

หน่วย
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

สานักงาน
ปลัด

-กองคลัง
-กองช่าง
-ส่วน
การศึกษา
ฯ

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่3
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
เพื่อให้ประชาชน
อยู่เย็นเป็นสุข

ยุทธศาสตร์ที่3
การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่6
ส่งเสริมการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์
อปท.
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ส่งเสริมการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

เป้าประสงค์
ตามพันธ์กิจ
1.ประชาชน
ได้รับการส่งเสริม
ปลูกฝังคุณธรรม
ตามหลักศาสนา
2.การบริหารงาน
องค์การบริหาร
ส่วนตาบล มีการ
บริหารจัดการ
ที่ดี

ตัวชี้วดั ระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชีว้ ัดรวม)
1.ร้อยของ
ประชาชนที่ได้รับ
การส่งเสริม
ปลูกฝังคุณธรรม
ตามหลักศาสนา
2.ร้อยละของผู้
ที่มาใช้บริการ
ต่างๆที่มีความพึง
พอใจในการ
ให้บริการของ
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลและ
จานวนการ
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ของประชาชนใน
พื้นที่

ค่าเป้าหมาย
58
2

59
4

60
6

61
8
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กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา
62
10 6.1 ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
ตามระบอบ
ประชาธิปไตย
6.2 ส่งเสริมสนับสนุน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้ในท้องถิ่น
6.3 ส่งเสริมสนับสนุน
การบริหารงาน
ท้องถิ่นและพัฒนา
บุคลากร
6.4 พัฒนา
ประสิทธิภาพในการ
แก้ไขปัญหาและการ
บริการประชาชน
6.5 บริหารจัดการ
ภารกิจถ่ายโอนให้มี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล

ตัวชี้วดั ระดับ
กลยุทธ์
-ร้อยละของ
ประชาชนที่
เข้าร่วม
พิธีกรรมทาง
ศาสนาใน
โอกาสต่างๆ
-จานวนการ
ร้องเรียน ร้อง
ทุกข์ ในแต่ละ
ปี
-ร้อยละของผู้
มาใช้บริการที่
มีความพึง
พอใจ

ยท. 04
ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย
มีการจัด
กิจกรรม /
โครงการ
ตลอดปี
งบประมาณ

โครงการ / กิจกรรม
-โครงการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามระบอบ
ประชาธิปไตย
-โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ในท้องถิ่น
-โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การบริหารงานท้องถิ่นและ
พัฒนาบุคลากร
-โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการแก้ไข
ปัญหาและการบริการ
ประชาชน
-โครงการบริหารจัดการ
ภารกิจถ่ายโอนให้มี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
*** (และโครงการ/
กิจกรรม อื่นๆ ตาม
แผนพัฒนาสามปีของ
อบต.รอบเวียง)

หน่วย
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

สานักงาน
ปลัด

-กองคลัง
-กองช่าง
-ส่วน
การศึกษา
ฯ

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

ยุทธศาสตร์ที่3
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
เพื่อให้
ประชาชนอยู่
เย็นเป็นสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ส่งเสริมการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 7
ส่งเสริมการรักษา
ความมั่นคงของ
รัฐ

เป้าประสงค์
ตามพันธ์กิจ
-ราษฎรมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น สร้าง
กระบวนการกิจกรรมที่
เอื้อต่อการสร้างชุมชน
เข้มแข็ง ส่งเสริมด้าน
การรักษาความมั่นคง
ของรัฐ

ตัวชี้วดั ระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชีว้ ัดรวม)
-ร้อยละของ
ราษฎรมีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น
สร้าง
กระบวนการ
กิจกรรมที่เอื้อ
ต่อการสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง
ส่งเสริมด้าน
การรักษา
ความมั่นคง
ของรัฐ

ค่าเป้าหมาย
58
2

59
4

60
6

61
8
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กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา
62
10 7.1 ส่งเสริมสนับสนุน
การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ป้องกัน
ปัญหายาเสพติด การ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
7.2 จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย
7.3 ส่งเสริมการ
จัดระบบการตรวจตรา
เฝ้าระวัง โดย อปพร.
และ/หรือเจ้าหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วดั ระดับ
กลยุทธ์
-ร้อยละของ
ราษฎรมีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น
สร้าง
กระบวนการ
กิจกรรมที่เอื้อ
ต่อการสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง
ส่งเสริมด้าน
การรักษา
ความมั่นคง
ของรัฐ

ยท. 04
ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย
มีการจัด
กิจกรรม /
โครงการ
ตลอดปี
งบประมาณ

โครงการ / กิจกรรม
-โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกัน
ปัญหายาเสพติด การ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
-จัดหาวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
-โครงการส่งเสริมการ
จัดระบบการตรวจตรา เฝ้า
ระวัง โดย อปพร. และ/
หรือเจ้าหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง
*** (และโครงการ/
กิจกรรม อื่นๆ ตาม
แผนพัฒนาสามปีของ
อบต.รอบเวียง)

หน่วย
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

สานักงาน
ปลัด

-กองคลัง
-กองช่าง
-ส่วน
การศึกษา
ฯ

บทที่ 5
การติดตามและการประเมินผลการนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปปฏิบตั ิ
1. องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
กาหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนโดยส่ ว นรวม และเพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานขององค์ ก ารบริห ารส่ วนต าบลรอบเวี ย งสอดคล้ อ งกั บ
แนวนโยบายของรัฐบาล โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
2. การกาหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
การติดตามประเมินผลโดยกาหนดเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อที่จะให้ทราบว่าขณะนี้ได้มีก ารปฏิบัติ
ตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสามปี ถึงระยะใดแล้วจึงเห็นสมควรที่จะกาหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด
การติดตามประเมินผล ประกอบด้วย 7 หลักเกณฑ์ 22 ตัวชี้วัด ดังนี้
1. เกณฑ์สัมฤทธิ์ผลและการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย
ประเมินความสาเร็จโดยการพิจารณาเปรียบเทียบผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลรอบเวียง ที่นาแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสามปี ไปปฏิบัติกับวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในนโยบาย โดยเป็น
การประเมินผลใน 2 ส่วน คือ การประเมินผลในภาพรวมและระดับปฏิ บัติการ ผลการดาเนินงานจะต้อง
เปิดเผยให้ประชาชนทั่วไปทราบอย่างกว้างขวาง อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอและมีการกาหนดระยะเวลาที่ชัดเจน
อาจเป็นทุกไตรมาส หรือผลการดาเนินงานประจาปีสัมฤทธิ์ผล รวมถึงการดาเนินงานที่มุ่งการบรรลุเป้าหมาย
ในระยะยาว โดยมีตัวชี้วัดอยู่ 2 ประการ คือ
1. ผลผลิตในภาพรวม ประเมินโดยการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายรวมของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
2. ผลผลิตในระดับปฏิบัติการ ประเมินผลโดยพิจารณาระดับการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
โดยอาจพิ จ ารณาจากผลผลิ ต ต่ อหน่ ว ยก าลั ง คน ระดั บ การบริ ห ารต่ อ หน่ ว ยเวลา สั ด ส่ ว นของต้ น ทุ น และ
ผลตอบแทน สถานภาพทางการเงิน สินทรัพย์ คุณภาพของผลผลิตและบริการสาธารณะ ประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตาบล การประหยัดพลังงานและการรักษาสภาวะแวดล้อม

-752. เกณฑ์ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม
ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สาคัญ 4 ประการ คือ
(1) การเข้าถึง ประเมินโดยให้ความสาคัญในเรื่องโอกาสของประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส
ในสังคมให้ได้รับการบริการสาธารณะอย่างเสมอภาคเท่าเทียม
(2) การจัดสรรทรัพยากร ประเมินถึงความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรให้กับประชาชน
(3) การกระจายผลประโยชน์ ประเมินโดยเน้นความเป็นธรรมในการกระจายผลประโยชน์หรือ
ผลตอบแทนให้แก่สมาชิกในสังคม
(4) ความเสมอภาค ประเมินโดยเน้นความเป็นธรรมเพื่อให้หลักประกันเรื่องสิทธิและโอกาสใน
การได้รับบริการสาธารณะโดยปราศจากอคติ
3. เกณฑ์ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม
ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ
(1) สมรรถนะขององค์การบริหารส่วนตาบล ประเมินขีดความสามารถในการให้บริการและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
(2) ความทั่วถึงและเพียงพอ ประเมินถึงความครอบคลุม ความเพียงพอ และความครบถ้วน
ของการให้บริการทั้งในด้านกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการบริการและระยะเวลาที่บริการ
(3) ความถี่ในการให้บริการ ประเมินระดับการบริการต่อหน่วยเวลาว่ามีความสม่าเสมอจาก
ภารกิจ/กิจกรรมการให้บริการนั้นหรือไม่
(4) ประสิทธิภาพการให้บริการ ประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลที่มุ่งเน้น
การบริการที่รวดเร็ว ทันเวลา มีการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม ซึ่งในทางปฏิบัติจาเป็นต้องกาหนดมาตรฐานการ
บริการไว้เป็นแนวทางด้วย
4. เกณฑ์ความรับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ
(1) พันธกิจต่อสังคม ประเมินภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลที่มีต่อสังคม พิจารณาได้
จากวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนงาน
(2) ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ประเมินถึงความรับผิดชอบต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
(3) การให้หลักประกันความเสี่ยง ประเมินโดยให้หลักประกันว่าประชาชนผู้รับบริการจะได้รับ
ความคุ้มครอง/หรือการชดเชยจากองค์การบริหารส่วนตาบลหากมีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
(4) การยอมรับข้อผิดพลาด ประเมินถึงความรับผิดชอบของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
และเจ้าหน้าที่ฯ ที่จะยอมรับต่อสาธารณชนในกรณีที่เกิดความผิดพลาดในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน

-765. เกณฑ์การตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ
(1) การกาหนดประเด็นปัญหา ประเมินโดยการกาหนดประเด็นปัญหาที่มาจากประชาชนผู้
ได้รับบริการและมีการพิจารณาจัดลาดับความสาคัญ
(2) การรับฟังความคิดเห็น ประเมินถึงระบบเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการ
(3) มาตรการเชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา ประเมินถึงความพร้อมในการแก้ปัญหาให้กับ
ประชาชนผู้รับบริการ ที่มีทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งเปิดกว้างให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
(4) ความรวดเร็วในการแก้ปัญหา ประเมินถึงการตอบสนองในการแก้ไขปัญหา การให้
ความสาคัญและการกาหนดมาตรการแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ไม่ละเลยเพิกเฉยต่อปัญหา
6. เกณฑ์ความพึงพอใจของประชาชน
ประกอบด้วยตัวชี้วัด 2 ประการ คือ
(1) ระดับความพึงพอใจ ประเมินความเห็นของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานซึ่งเกี่ยวข้องกับ
คุณภาพการปฏิบัติงาน
(2) การยอมรับหรือการคัดค้าน ประเมินระดับการยอมรับมาตรการนโยบายขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล ซึ่งพิจารณาจากสัดส่วนการยอมรับหรือการคัดค้านเนื่องมาจากผลกระทบของนโยบายขององค์การ
บริหารส่วนตาบล
7.เกณฑ์ความพึงพอใจของประชาชน
ประกอบด้วยตัวชี้วัด 2 ประการ คือ
(1) ผลกระทบภายนอก ประเมินว่าองค์การบริหารส่วนตาบลก่อให้เกิดผลกระทบซึ่งสร้างความ
เสียหายจากการดาเนินงานแก่ประชาชนหรือไม่ โดยอาจวัดจากขนาดและความถี่จากความเสียหายที่เกิดขึ้น
เช่น การก่อสร้างถนนขวางทางน้าหลาก ทาให้เกิดปัญหาน้าท่วม เป็นต้น
(2) ต้นทุนทางสังคม ประเมินถึงผลเสียหายที่สังคมต้องแบกรับภาระ เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ฟื้นฟูบูรณะความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล เป็นต้น
3. การกาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
ระยะเวลาการติดตามประเมินผล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายนของทุกปี และให้
รายงานสภาฯ ทราบผลการติดตามและประเมินผลในเดือนธันวาคมของทุกปี และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผล โดยเปิดเผยให้ประชาชนทั่วไปทราบเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

