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 บทที ่1 
 

บทน า 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง เป็นการจัดท ากรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี และเพื่อให้สอดคล้องกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 ข้อ 16                
ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อแสดงทิศทางหรือ
แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลในอนาคตเชิงนโยบาย  หรือยุทธศาสตร์  ไว้ครอบคลุมทุกด้าน  โดยต้อง
แสดงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  กลยุทธ์  แนวทางหรือมาตรการพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายกระทรวง  ทบวง  กรม  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย  และทิศทางการพัฒนาอ าเภอเมืองเชียงราย  รวมถึง ศักยภาพ
ของพื้นท่ี  และปัญหาความต้องการของประชาชน  พร้อมท้ังมีระบบท่ีสามารถเช่ือมประสานแผนกับหน่วยงานบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาค  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีใกล้เคียง  ตลอดจนเป็นเครื่องมือสะท้อนความต้องการของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  เพือ่น ามาเป็นข้อมูลในการก าหนด 
  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง พ.ศ. 2558-2562 มีการ
ปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงรายซึ่งกรอบ
ยุทธศาสตร์เกิดจากการระดมความคิดเห็นของผู้บริหารท้องถิ่นในเขตจังหวัดร่วมกันก าหนดขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 

1.1  ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี
ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ  และ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอ แผนชุมชม  และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น 
 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นกระบวนการตัดสินใจเพื่อก าหนด
ทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยก าหนดสภาพการณ์ท่ีต้องการบรรลุและแนวทางในการบรรลุ
บนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ  ท้ังนี้จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพ
ท้องถิ่น  และปัญหา/ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท้ังนี้เนื่องจากแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาท่ีมุ่งไปสู่สภาพการณ์ท่ีต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต  เป็นกรอบในการก าหนด
ทิศทางการพัฒนาให้มุ่งสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปล่ียนแปลง  โดยสามารถจัดทรัพยากรท่ี
มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีดีจะต้องต้ังอยู่บนพื้นฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล
อย่างรอบด้านและเป็นระบบ  เพื่อสามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
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1.2 วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
  การจัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  โดยน านโยบายของรัฐบาล ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน         
ทิศทางการพัฒนาจังหวัด และการพัฒนาอ าเภอไปสู่การปฏิบัติในพื้นท่ี  ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นท่ีและ
ปัญหาความต้องการของประชาชน น าไปสู่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ท่ีใช้ช้ีน าการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
รอบเวียงในระยะยาว ซึ่งขึ้นอยู่กับปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลฉบับนี้ จึงถือเป็นแผนแม่บทในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี และใช้เป็นแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลรอบเวียงต่อไป 
 

1.3 ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 (1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวข้อง     
เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี  เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนชุมชน
มาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 (2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูล น ามาวิเคราะห์
เพื่อจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 (3)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
 (4) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้         
ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป 
 

1.4 ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง เป็นการจัดท าแผนโดยสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงรายเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี  ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง มีทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีอย่างแท้จริง 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 

2.1  ข้อมูลพื้นฐาน และสภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท่ีต้ังขึ้นตามนโยบายการกระจาย
อ านาจการปกครองสู่หน่วยการปกครองขั้นพื้นฐานของรัฐบาล  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  โดยได้รับการประกาศจัดต้ังยกฐานะจากสภาต าบลรอบเวียง  เป็นองค์การบริหารส่วน
ต าบลรอบเวียง  เมื่อวันท่ี  2  มิถุนายน  พ.ศ.2538   
ลักษณะที่ต้ัง/อาณาเขต 
 องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงมีส านักงานต้ังอยู่เลขท่ี 336 หมู่ท่ี 5 บ้านป่ายางมนใหม่  ต าบลรอบเวียง  
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีจ านวนหมู่บ้านรวม  5 หมู่บ้าน รวมพื้นท่ีรับผิดชอบประมาณ 21 ตารางกิโลเมตร 
โดยมีพื้นท่ีแยกกันเป็น  2 ส่วน  ดังนี้ 
 

 1. พื้นท่ีฝ่ังด้านทิศตะวันออกครอบคลุมพื้นท่ี 3  หมู่บ้านคือ หมู่  2  บ้านป่ายางมน, หมู่  3  บ้านป่าบง และ 
หมู่  5  บ้านป่ายางมนใหม่     มีพื้นท่ีประมาณ 9.5 ตารางกิโลเมตรโดยพื้นท่ีส่วนนี้มีอาณาเขตติดต่อดังนี ้

ทิศเหนือ      ติดต่อกับ เขตต าบลริมกก  อ าเภอเมืองเชียงราย 
 ทิศใต้   ติดต่อกับ เขตต าบลเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตต าบลเวียงเหนือ  อ าเภอเวียงชัย  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ         เขตเทศบาลนครเชียงราย 
 

2. พื้นท่ีฝ่ังด้านทิศตะวันตกครอบคลุมพื้นท่ี 2  หมู่บ้านคือ หมู่  1  บ้านหนองด่าน,หมู่  4  บ้านป่างิ้ว มี
พื้นท่ีประมาณ 11.5 ตารางกิโลเมตรโดยพื้นท่ีส่วนนี้มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ      ติดต่อกับ เขตต าบลแม่ยาวอ าเภอเมืองเชียงราย 
 ทิศใต้   ติดต่อกับ เขตต าบลป่าอ้อดอนชัย  อ าเภอเมืองเชียงราย 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตเทศบาลนครเชียงราย 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ         เขตต าบลดอยฮาง  อ าเภอเมืองเชียงราย 

ประชากร 
 จ านวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง จ านวน  3,828  คน  แยกเป็น      

ชาย  1,794  คน   หญิง   2,034  คน  จ านวนครัวเรือนท้ังหมด   1,513 ครัวเรือน     
หมู่บ้าน/หมู่ที่ ครัวเรือน ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 

บ้านหนองด่าน หมู่ท่ี 1 487 485 527 1,012 

บ้านป่ายางมน  หมู่ท่ี 2 338 379 433 812 
บ้านป่าบง  หมู่ท่ี 3 338 274 315 589 
บ้านป่างิ้ว  หมู่ท่ี 4 123 61 75 136 
บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ท่ี 5 223 258 306 564 
ทะเบียนบ้านกลาง 4 337 378 715 
รวม 1,513 1,794 2,034 3,828 

 
(ข้อมูลจาก งานทะเบียนราษฎร อ าเภอเมืองเชียงราย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556) 
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ลักษณะภูมิประเทศ  
 ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงทางด้านทิศตะวันออก  เป็นพื้นท่ีราบ  มีพื้นท่ี
ติดแม่น้ ากก  3  หมู่บ้าน  คือ  หมู่ท่ี  2  บ้านป่ายางมน  หมู่ท่ี  3  บ้านป่าบง  หมู่ท่ี  5  บ้านป่ายางมนใหม่ส่วนด้าน
ทิศตะวันออกเป็นพื้นท่ีดอนลาด  มีพื้นท่ีติดแม่น้ ากก คือ  หมู่ท่ี  4 บ้านป่างิ้ว  และยังมีแม่น้ าส าคัญอีก  2 สาย  คือ  
แม่น้ ากรณ์  ติดหมู่ท่ี  5  บ้านป่ายางมนใหม่  และแม่น้ าลาว  ติดหมู่ท่ี  3  บ้านป่าบง   

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
การคมนาคม/ขนส่ง  
 การคมนาคมระหว่างอ าเภอเมืองเชียงรายถึงองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  ใช้เส้นทางการคมนาคม
ทางบกโดยมีเส้นทางสายหลักดังนี้ 

-ไปทางทิศตะวันออกระยะทางประมาณ  6  กิโลเมตร  ใช้ทางหลวงจังหวัดหมายเลข  1232  ซึ่งแยกจาก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขท่ี  1  ในเขตเทศบาลนครเชียงราย  บริเวณห้าแยกพ่อขุนเม็งราย  ผ่านหมู่ท่ี  5  บ้านป่า
ยางมนใหม่  หมู่  2  บ้านป่ายางมน  และหมู่  3  บ้านป่าบง  และตรงไปอ าเภอเวียงชัย  สภาพผิวจราจรเป็น
ถนนลาดยางตลอดสาย  

-ไปทางทิศตะวันตกระยะทางประมาณ  4  กิโลเมตร   จากท่ีว่าการอ าเภอเมืองเชียงราย  ใช้ถนนธนาลัย  เข้า
ถนนราชโยธาถึงส่ีแยกเด่นห้า  และจากบริเวณส่ีแยกเด่นห้าใช้เส้นทางถนนหน้าค่ายแล้วเล้ียวซ้ายบริเวณบ้านฮ่องล่ี  
เข้าถนน  รพช.สาย  ชร  11010  ผ่าน  หมู่  4  บ้านป่างิ้ว  และหมู่  1  บ้านหนองด่าน  และตรงไปต าบลดอยฮาง  
สภาพผิวจราจรเป็นถนนลาดยางตลอดสาย  ระยะทางจากส่ีแยกเด่นห้าถึงบ้านป่างิ้วประมาณ  2  กิโลเมตร 
 

การสื่อสารและการโทรคมนาคม  
 ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง มีการติดต่อส่ือสารโดยใช้โทรศัพท์  ข่ายวิทยุส่ือสารของปกครอง
อ าเภอ วิทยุองค์การบริหารส่วนต าบลและอินเตอร์เน็ตต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
 

การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง จะเกาะกลุ่มกันตามถนนสายต่างๆ ท้ังถนนสายหลัก
ถนนสายรอง และตามซอยต่างๆ การต้ังถิ่นฐานจะมีลักษณะเป็นอาคารครึ่ งตึกครึ่งไม้ เป็นการใช้ท่ีดินประเภท        
ท่ีอยู่อาศัย ส่วนบริเวณพาณิชยกรรม จะอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1232 ส่วนอุตสาหกรรมจ าพวก โรงสี    
จะอยู่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ บริเวณเกษตรกรรมจะอยู่รอบ ๆ  ท่ีพักอาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-5- 
 

การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง จะอาศัยกันอยู่ตามถนนสายต่างๆ ท้ังถนนสายหลัก
และสายรอง การต้ังถิ่นฐานจะมีลักษณะเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ เป็นการใช้ท่ีดินประเภท  ท่ีอยู่อาศัย   ส่วนบริเวณ
พาณิชยกรรม จะอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1232 ส่วนอุตสาหกรรมจ าพวก โรงสี  จะอยู่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ 
บริเวณเกษตรกรรมจะอยู่รอบ ๆ  ท่ีพักอาศัย 
 

การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน 

 ไร่ ร้อยละ 
ท่ีดินประเภทท่ีอยู่อาศัย 
ท่ีดินประเภทพาณิชยกรรม                                                                                                       
ท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  
ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
ท่ีดินประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
ท่ีดินประเภทสถาบันการศึกษา 
ท่ีดินประเภทสถาบันศาสนา 
ท่ีดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ถนน  ซอย 
ห้วย หนอง บึง 

1,411 
24 
23 

8,128 
1,764 

35 
35 

705 
588 
412 

10.75 
0.18 
0.17 

61.93 
13.44 
0.27 
0.27 
5.37 
4.48 
3.14 

รวม 13,125 100 
 

 
ด้านเศรษฐกิจ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง มีบทบาทในการปกครอง การบริหาร การพาณิชย์ การเงิน และการคลัง  
การศึกษา และบริการสาธารณะระดับต าบล จากสภาพเศรษฐกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง แบ่งการ
ประกอบอาชีพหลักได้   3   ประเภท   คือ 

 
พาณิชยกรรม   
 สภาพการค้าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง   จะมีร้านค้าย่อยตั้งอยู่สองฟากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1232 และถนนตามซอยหมู่บ้าน ลักษณะอาคารเป็นอาคารคอนกรีตสองช้ันและอาคารไม้ 
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ล าดับที่ ประเภท จ านวน/ร้าน/แห่ง 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

ร้านค้าของช าต่างๆ                                       
ร้านอาหารเครื่องด่ืม                              
ร้านบริการเสริมสวย                                 
บ้านพักอาศัยให้เช่า                    
ตลาดสด                 
สถานบริการน้ ามัน              
ร้านเขียนป้าย             
ร้านซ่อมรถยนต์  
ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ 
ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง 
ร้านขายเฟอร์นิเจอร์  
อื่นๆ (คาร์แคร์,ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า,รับซื้อของเก่า ฯลฯ)  

16 
41 
4 
22 

2 (เอกชน) 
3 
1 
1 
5 
1 
2 
17 

 
อุตสาหกรรม 
 การประกอบกิจการอุตสาหกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง ส่วนมากจะเป็นร้านหรือโรงงาน
ขนาดเล็ก อยู่ตามหมู่บ้านซึ่งกระจายอยู่ท่ัวไป  ดังนี้ 

ล าดับที่ ประเภท จ านวน 
1 โรงสีข้าว    3 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

โรงงานผลิตน้ าด่ืม    
โรงงานน้ าปลา    
โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์     
โรงงานท าขนมจีน   
โรงผลิตแหนม , แคบหมู   
ท่าทราย 
ร้านรับท าอลูมิเนียม 
ร้านอ๊อก-เช่ือมเหล็ก  
อื่นๆ (โรงเก็บธูป,โรงพกัสุกร ฯลฯ)    

4 
1 
2 
5 
2 
1 
1 
2 
2 

เกษตรกรรม  
 บริเวณพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง จะเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมคิดเป็นร้อยละ  61.93 

ส่วนใหญ่จะเป็นการปลูกข้าว  ข้าวโพดหวาน  ข้าวโพดสัตว์  ฯลฯ  การเล้ียงสัตว์จ าพวกโค สุกร และไก่ ฯลฯ อีกร้อยละ  
38.07  เป็นอาชีพสาขาอื่นๆ 
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ด้านสังคม  
ศาสนา  
 ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง นับถือศาสนาพุทธ โดยมีการนับถือศาสนาอื่น
บ้างเล็กน้อย ได้แก่ศาสนาคริสต์ และอิสลาม ปัจจุบันมีศาสนสถาน จ านวน 2 แห่ง    

1. วัดหนองป่าอั้น    หมู่  1  บ้านหนองด่าน 
2. วัดป่ายางมน    หมู่  5  บ้านป่ายางมนใหม่ 

 
ประเพณ ี
 ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจะยึดถือตามประเพณีด้ังเดิม ซึ่งเกี่ยวกับชีวิตของ  คน
ไทย   เช่น ประเพณีการแต่งงาน ประเพณีการบวช   ประเพณีการฌาปนกิจศพ ฯลฯ   และท่ีแตกต่างจากประเพณี
ของชาวไทยในภาคอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด เช่น ประเพณีท้าวท้ังส่ี  ประเพณีเอาขวัญ (หรือบายศรีสู่ขวัญ)   ประเพณี
ส่งเคราะห์  ประเพณีส่งแถน ประเพณีสืบชะตา   ส่วนประเพณีท่ีเกี่ยวกับศาสนา เช่น ประเพณีแห่ครัวตานเข้าวัด 
ประเพณีตานก๋วยสลาก ประเพณีตานขันข้าว (ถวายอาหารพระอุทิศส่วนกุศลให้คนตาย) ประเพณีเทศน์มหาชาติ ซึ่ง
พิธีกรรมก็ไม่แตกต่างจากจังหวัดอื่นในภาคเหนือมากนัก   ในส่วนของประเพณี ท่ีเกี่ยวกับเทศกาล เช่น          
เทศกาลสงกรานต์ งานเทศกาลลอยกระทง งานเทศกาลแห่เทียนพรรษา 
ศิลปะ  

จะมีรูปแบบของชาวล้านนาไทยท่ัวไป เช่น ด้านดนตรี ดนตรีพื้นบ้าน จะประกอบด้วย สะล้อ ซอ ซึง    ปี่
ก้อย และแน ส่วนศิลปะการฟ้อนร า มีฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีศิลปหัตถกรรม เช่น การแกะสลักไม้ 
เช่น บานประตูโบสถ์ เครื่องเรือน ชุดรับแขก เครื่องใช้ประดับตกแต่งบ้านเรือน  

วัฒนธรรม  
 ในด้านวัฒนธรรมการกินอยู่ ประชาชนส่วนใหญ่ จะบริโภคข้าวเหนียวเป็นอาหารหลัก รับประทานอาหาร
พื้นเมือง วัฒนธรรมการแต่งกาย ผ้าพื้นเมืองท่ีมีช่ือของชาวเชียงราย คือ ผ้าฝ้ายทอมือและวัฒนธรรมการซอ  
การจ๊อย  การเล่าค่าว 

ข้อมูลทางด้านการศึกษา 
 1.  โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ    จ านวน  1 แห่ง 
 2.  โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ    จ านวน  1 แห่ง 
 3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     จ านวน  1 แห่ง 
 4.  โรงเรียนประถมศึกษาของเอกชน   จ านวน  1 แห่ง 
 5.  ศูนย์การประสานงานการศึกษานอกโรงเรียน  จ านวน  1 แห่ง 
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การสาธารณสุข  
 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านหนองด่าน      จ านวน  1 แห่ง 
 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านป่ายางมน         จ านวน  1 แห่ง 
 3. สถานพยาบาลเอกชน     จ านวน  2 แห่ง 
 

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
 แหล่งน้ า    ได้แก่   
 1. แม่น้ าแม่กรณ ์
  2. แม่น้ ากก 
 3. แม่น้ าลาว 
 4. หนองน้ าต่างๆ 
2.2 ข้อมูลเก่ียวกับศักยภาพของท้องถ่ิน  
 

ด้านการเมือง – การบริหาร 
 1. องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง มีการจัดองค์กรการบริหารงานออกเป็น  2  ส่วน  คือ  

1.1 สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงท่ี
ราษฎรเลือกต้ังขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 5  หมู่บ้าน    
(หมู่บ้านละ 2 คน รวม  10  คน)   อยู่ในต าแหน่งคราวละ   4   ปี  ซึ่งถือว่าเป็นผู้แทนปวงชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีหน้าท่ีให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ ควบคุมการปฏิบัติงานของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ 
และข้อบังคับของทางราชการและสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีประธานสภาและรองประธานสภาคนหนึ่งซึ่งเลือก
จากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้นายอ าเภอแต่งต้ังประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลือกปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยมีหน้าท่ี
รับผิดชอบงานธุรการและจัดการประชุมและงานอื่นใดตามท่ีประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย ท้ังนี้ 
ให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

  1.2 คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  จ านวน   2   คน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   จ านวน  1  คน      ท าหน้าท่ีควบคุม
และรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล ท้ังนี้ ให้มีพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและ
จัดแบ่งการบริหารงานออกเป็นส่วนต่าง ๆ  ตามปริมาณและคุณภาพของงาน โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในงานประจ าท่ัวไปขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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 2.  ข้อมูลจ านวน พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง     แยกเป็น 

ส่วนราชการ พนักงานส่วนต าบล 
(คน) 

ลูกจ้างประจ า 
(คน) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
(คน) 

1.  ส านักงานปลัด 5 1 1 
2.  กองคลัง 5 - 2 
3.  กองช่าง 2 - 2 
4.  ส่วนการศึกษา 1 - 1 

รวม 13 1 6 
  

3. ข้อมูลการศึกษา ของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ของ อบต.รอบเวียง 

ประเภท 

ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช./ปวส 
อนุปริญญา

หรือเทียบเท่า 
ปริญญาตรี 

สูงกว่า
ปริญญาตรี 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
พนักงานส่วนต าบล - - - - - - - - 1 9 2 1 

ลูกจ้างประจ า - - - - 1 - - - - - - - 

พนักงานจ้าง - - - - 1 - - - 1 4 - - 

รวม  20  คน - - - - 2 - - - 2 13 2 1 

 
4. ข้อมูลด้านการศึกษาของ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

จ านวนสมาชิก 
ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา

ตอนต้น 
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

อนุปริญญา
หรือเทียบเท่า 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า

ปริญญาตรี 
ชาย  8  คน 5 1 - 1 1 - 
หญิง  2  คน 1 -   1 - - - 
รวม  10  คน 6 1 1 1 1 - 

 
 



โครงสร้างการบริหารงานบุคคล 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

ส านักงานปลัด 
 

กองคลัง 
 

กองช่าง 
 

ส่วนการศึกษา 

 - หน.ส านักงานปลัด  - ผอ.กองคลัง 
 

 - ผอ.กองช่าง 
 

 - หน.ส่วนการศึกษา 

 - บุคลากร 
 

 - นักวิชาการเงินและบัญช ี  - นายช่างโยธา 
 

 - ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก 

 - เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน  - นักวิชาการพัสดุ 
 

 - ผู้ช่วยช่างโยธา 
 

 -  คนงานท่ัวไป 

 - นิติกร  - นักวิชาการคลัง 
 

 - ผู้ช่วยธุรการโยธา 
   - เจ้าพนักงานธุรการ 

 
 - นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 

   
  

 - เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  - ผู้ช่วย จนท.พัสดุ 
   

 

- ผู้ช่วย จนท.บันทึกข้อมูล 
 

 - ผู้ช่วย จนท.การเงิน 
และบัญช ี

    

       

      

       

 
 

     

ปลัดองค์การบริหารสว่นต าบล 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
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หน่วยตรวจสอบภายใน 



โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวยีง 
 
 
 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล     คณะผู้บริหาร  อบต. 
-  ประธานสภา  อบต.    1  คน    -  นายก  อบต.   1  คน 
-  รองประธานสภา  อบต.   1  คน    -  รองนายก  อบต.       2  คน 
-  เลขานุการสภา  อบต.    1  คน    - เลขานุการนายก อบต.    1  คน 
-  สมาชิกสภา  อบต.    7  คน      

 
 
พนักงานส่วนต าบล     13    คน 

 
            

 
พนักงานจ้าง   

- ตามภารกิจ      6   คน 
- ลูกจ้างประจ า  1 คน  
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ข้อมูลด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
 

รายการ 
รายได้ (บาท) 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
รายได้จัดเก็บเอง 1,326,373.45 1,480,973.26 1,872,808.07 1,841,670.25 
รายได้ท่ีรัฐจัดสรรให้ 9,222,554.94 9,206,198.35 14,103,726.78 13,890,295.96 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 3,467,269.00 3,769,783.00 3,505,879.00 4,010,509.00 
รายได้รวม 14,016,197.39 14,456,954.61 19,482,413.85 19,742,475.21 

 
ครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 -  รถยนต์กระบะบรรทุกส่วนบุคคล (ส่วนกลาง)  จ านวน  2  คัน 
 -  รถจักรยานยนต์     จ านวน  2  คัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



บทที่ 3 
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 

 

3.1 กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  
การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล 
 

1. นโยบายเร่งด่วนที่จะเร่ิมด าเนินการในปีแรก 
 1.1 การสร้างความเชื่อม่ันและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมเพือ่ให้เกิดความเชื่อม่ันแก่ภาคประชาชน
และเอกชนในการลงทุนและการบริโภค 
   - เสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติให้เกิดขึ้นโดยเร็ว โดยใช้แนวทางสันติ 
รับฟังความเห็นจากทุกฝ่าย และหลีกเล่ียงการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชาติในทุกกรณี 
รวมท้ังฟื้นฟูระเบียบสังคมและบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ตลอดจนสนับสนุนองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญให้มีส่วนร่วมในการสร้างความสมานฉันท์ ภายใต้กรอบของบทบาทอ านาจและหน้าท่ีขององค์กร 
   - จัดให้มีส านักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรถาวร เพื่อท าหน้าท่ีแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาพื้นท่ีชายแดนภาคใต้โดยยึดมั่นหลักการสร้างความสมานฉันท์และแนวทาง  “เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา” ใช้กระบวนการยุติธรรมกับผู้กระท าผิดอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม ก าหนดจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น
เขตพัฒนาพิเศษท่ีมีการสนับสนุนแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า สิทธิพิเศษด้านภาษี และอุตสาหกรรมฮาลาล รวมท้ัง
สนับสนุนให้เป็นเขตพัฒนาพิเศษท่ีมีความยืดหยุ่นและหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม 
   -  ปฏิรูปการเมือง โดยจัดต้ังคณะกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการด าเนินการปฏิรูป โดยการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน เพื่อวางระบบการบริหารประเทศให้มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ ในแนวทางการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมไทย  
รวมท้ังสามารถสนองตอบต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และเป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
   - เร่งสร้างความเช่ือมั่นของประเทศไทยในสายตาของชาวโลก โดยให้ความส าคัญต่อกรอบความ
ร่วมมืออาเซียนเป็นล าดับแรก และร่วมมือกับรัฐสภาในการพิจารณาอนุมัติเอกสารท่ีเกี่ยวข้องท่ีประเทศไทยใน
ฐานะสมาชิกประชาคมอาเซียนจะต้องลงนามในช่วงของการประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียนให้แล้วเสร็จภายใน 
เดือนมกราคม 2552 และเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียนครั้งท่ี 14 ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2552 ในฐานะท่ีประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน 
   - ฟื้นฟูเศรษฐกิจท่ีก าลังประสบปัญหาเป็นการเร่งด่วน โดยจัดท าเป็นแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะ
ส้ันท่ีครอบคลุมภาคเกษตรและเกษตรกรภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและการท่องเท่ียว ภาคการส่งออก ภาค
อสังหาริมทรัพย์การสร้างงานและสร้างรายได้ในชนบท การพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติและฟื้นฟูทรัพยากรให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนมกราคม 2552 พร้อมท้ังจัดท างบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2552 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเม็ดเงินของรัฐเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและเพื่อให้สามารถบรรเทาภาวะความเดือดร้อนของ
ประชาชนและภาคธุรกิจได้ 
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   - เร่งสร้างความเช่ือมั่นให้แก่นักท่องเท่ียวต่างชาติและเร่งรัดมาตรการกระตุ้นการท่องเท่ียว โดย
การด าเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในการประชาสัมพันธ์ดึงดูดนักท่องเท่ียวต่างชาติ  ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวของคนไทยในประเทศ และปรับแผนงบประมาณของส่วนราชการท่ีได้รับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ .ศ. 2552 อยู่แล้ว เพื่อใช้ในการจัดการฝึกอบรมและสัมมนาให้กระจายท่ัวประเทศ  รวมท้ัง
ลดหย่อนค่าธรรมเนียมและค่าบริการท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวเพื่อดึงดูดให้มีการเดินทางท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น 
   - เร่งลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยใหค้วามส าคัญแก่โครงการลงทุนท่ีมีความคุ้มค่ามากท่ีสุด 
เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาท้ังระบบ การลงทุนเพื่อปรับโครงสร้างระบบ
บริการสุขภาพท่ีมุ่งสู่การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ การลงทุนพัฒนาระบบขนส่งมวลชน และการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการน้ าและการชลประทาน ให้สามารถเริ่มด าเนินโครงการได้ในปี  2552 โดยให้ความส าคัญแก่การมี
ส่วนร่วมของประชาชน การรักษาส่ิงแวดล้อมการด าเนินงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และการรักษาวินัยการ
คลังของประเทศ รวมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
 1.2 การรักษาและเพิ่มรายได้ของประชาชน 
   -  ร่วมมือกับภาคเอกชนในการด าเนินมาตรการชะลอการเลิกจ้างและป้องกันการขยายตัวของ
การเลิกจ้างในภาคอุตสาหกรรมและบริการ ท้ังอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม โดยใช้
มาตรการจูงใจเพื่อลดภาระของภาคเอกชนในการชะลอการเลิกจ้างงาน 
    -  ด าเนินมาตรการเร่งด่วนเฉพาะหน้า เพื่อรองรับปัญหาแรงงานว่างงานจากภาคอุตสาหกรรม
และนักศึกษาจบใหม่ โดยจัดโครงการฝึกอบรมแรงงานท่ีว่างงานประมาณ 500,000 คน ในระยะเวลา 1 ปี ตาม
กลุ่มความถนัดและศักยภาพและรองรับแรงงานกลับสู่ภูมิล าเนา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจให้แก่วิสาหกิจและธุรกิจชุมชน 
   -  เร่งรัดด าเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ถูกเลิกจ้างและผู้ว่างงานอัน
เนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจ โดยการดูแลให้ได้รับสิทธิประโยชน์ท่ีพึงจะได้ตามกฎหมายโดยเร็ว การหางานใหม่ 
การส่งเสริมอาชีพอิสระการสร้างงาน และการเพิ่มพูนทักษะเพื่อปรับเปล่ียนอาชีพ รวมท้ังการจัดสวัสดิการท่ี
จ าเป็นเช่น การเพิ่มวงเงินให้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเพื่อช่วยเหลือลูกจ้างท่ีถูกเลิกจ้าง และการด าเนินโครงการ
สานฝันแรงงานคืนถิ่น ซึ่งรวมถึงการสร้างงานและจัดท่ีท ากิน ตลอดจนการเข้าถึงแหล่งทุนส าหรับแรงงานนอก
ภาคเกษตรท่ีถูกเลิกจ้างให้คืนสู่ภาคเกษตร 
   -  สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุท่ีมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเล้ียงตัวเองได้ โดยจัดสรรเบ้ียยังชีพแก่ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปีขึ้นไปท่ีแสดงความจ านงโดยการขอ
ขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับการสงเคราะห์ รวมทั้งขยายเพดานให้กู้ยืมจากกองทุนผู้สูงอายุเป็น 30,000 บาทต่อราย 
   -  เพิ่มมาตรการด้านการคลัง เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ของประชาชนและกระตุ้นธุรกิจในสาขาท่ี
ได้รับผลกระทบ 
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   -  สร้างรายได้และศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก  โดยการจัดต้ังกองทุนเศรษฐกิจ
พอเพี ยง  และจัดสรรเงิน เพิ่ ม เติมให้จากวงเงิน ท่ี เคยจัดสรรให้ เดิม  เพื่ อพัฒนาแหล่งน้ าและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติระดับชุมชน ลดต้นทุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตร รวมทั้งเร่งรัดและลดขั้นตอนของภาครัฐ
เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างรวดเร็ว 
   -  ด าเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรผ่านกลไกและเครื่องมือของรัฐให้มี
ประสิทธิภาพ และเร่งสร้างระบบประกันความเส่ียงทางการเกษตร ท้ังระบบประกันความเส่ียงราคาพืชผลผ่าน
กลไกตลาดซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตรและระบบประกันภัยพืชผลอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ 
   -   เร่งรัดและพัฒนาตลาดและระบบการกระจายสินค้าของสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน เพื่อ
กระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ และการส่งออก 
   -   จัดต้ังสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและวางแผน
พัฒนาการเกษตรอย่างเป็นระบบ และมีระบบการคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกร รวมท้ังพัฒนา
ความเข้มแข็งของเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน 
   -  ส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ท่ัวประเทศให้ปฏิบัติงานเชิงรุก 
ในการส่งเสริมสุขภาพในท้องถิ่นและชุมชน การดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ การดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล และ
การเฝ้าระวังโรคในชุมชน โดยจัดให้มีสวัสดิการค่าตอบแทนให้แก่ อสม. เพื่อสร้างแรงจูงใจหนุนเสริม 
ให้ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
 1.3 การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน 
   -  ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี  15 ปี โดยสนับสนุนต าราในวิชาหลักให้แก่ทุกโรงเรียน 
จัดให้มีชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนฟรีให้ทันปีการศึกษา 2552 และสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อชดเชย
รายการต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนเรียกเก็บจากผู้ปกครอง 
   -  ก ากับดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการ ท่ีมีความจ าเป็นต่อการครองชีพ ให้มีราคาท่ี
เป็นธรรม สะท้อนต้นทุนอย่างเหมาะสม และไม่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค 
   -  ด าเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในส่วนของการเดินทาง ก๊าซหุงต้ม และ
บริการด้านสาธารณูปโภค โดยปรับปรุงมาตรการท่ีมีอยู่เดิมให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจ และอยู่บน
หลักการของการใช้และบริโภคอย่างประหยัด 
   -  ใช้กองทุนน้ ามันในการรักษาเสถียรภาพของราคาน้ ามันอย่างมีประสิทธิภาพ  และเป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการใช้น้ ามันอย่างประหยัด 
 1.4 จัดต้ังคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) เพื่อเร่งรัดติดตามแก้ไขปัญหา ลดขั้นตอนในการปฏิบัติ และก าหนดมาตรการและ
โครงการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในภาวะเร่งด่วน 
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2. นโยบายความม่ันคงของรัฐ 
 2.1 ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มีความม่ันคง ในการเป็นศูนย์รวมจิตใจและความ
รักสามัคคีของคนในชาติ โดยการเสริมสร้างจิตส านึกให้มีความจงรักภักดี เทิดทูน ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 
รวมทั้งป้องกันอย่างจริงจังมิให้มีการล่วงละเมิดพระบรมเดชานุภาพ 
 2.2 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศให้มีความพร้อมในการรักษาเอกราช อธิปไตย 
และบูรณภาพแห่งดินแดน รวมท้ังการคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติ โดยการเตรียมความพร้อมของกองทัพ การ
ฝึกก าลังพลให้เกิดความช านาญในการปฏิบัติภารกิจ และการจัดงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละ
เหล่าทัพ ตลอดจนจัดให้มีแผนการส ารองอาวุธและพลังงานเพื่อความมั่นคง สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและ
การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศท้ังภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้สามารถผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ได้เอง 
ปรับสิทธิประโยชน์ก าลังพล เบ้ียเล้ียง และค่าเสบียงสนามของทหารหลักและทหารพราน รวมท้ังสวัสดิการของ
ก าลังพลให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ พัฒนาความร่วมมือทางการทหารกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตร
ประเทศอื่น ๆ และส่งเสริมบทบาทในการรักษาสันติภาพของโลกภายใต้กรอบสหประชาชาติ 
 2.3 เสริมสร้างสันติภาพของการอยู่ร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้านมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ด้วยการเจรจาโดยสันติวิธี ให้ความส าคัญกับการส ารวจและการปักปันเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างถูกต้อง
ตามข้อตกลงและสนธิสัญญาประสานงานและร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ี
กระทบต่อความมั่นคงในพื้นท่ีชายแดน รวมท้ังเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนใน
บริเวณชายแดน 
 2.4 แก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบไม่ให้มีผลกระทบต่อความม่ันคง โดยการปรับปรุงระบบ
การเข้าเมือง การจัดระเบียบชายแดน และการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวรวมท้ังการแก้ไขปัญหาสถานะและ
สิทธิของบุคคลท่ีชัดเจนบนความสมดุลระหว่างการดูแลสิทธิขั้นพื้นฐานของบคุคลกับการรักษาความมั่นคงของชาติ 
 2.5 เสริมสร้างศักยภาพในการจัดการกับปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติโดยให้ความส าคัญแก่การพัฒนา
ระบบและกลไกต่าง ๆ ให้พร้อมท่ีจะป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติทุกรูปแบบ 
รวมท้ังพัฒนากฎหมาย และบังคับใช้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือกับนานาประเทศและส่งเสริมการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศภายใต้กรอบสหประชาชาติ 
 
3. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
 3.1 นโยบายการศึกษา 
   - ปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ โดยปฏิรูปโครงสร้างและการบริหารจัดการ ปรับปรุงกฎหมายให้
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และระดมทรัพยากรเพื่อการปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษาพัฒนาครู พัฒนาระบบการคัดเลือกเข้าสู่มหาวิทยาลัย พัฒนาหลักสูตร รวมทั้งปรับ
หลักสูตรวิชาแกนหลักรวมถึงวิชาประวัติศาสตร์ ปรับปรุงส่ือการเรียนการสอน พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์ 
ปรับบทบาทการศึกษานอกโรงเรียนเป็นส านักงานการศึกษาตลอดชีวิต และจัดให้มีศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อ 
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การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมในแต่ละพื้นท่ี ตลอดจนส่งเสริมการกระจายอ านาจให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาเพื่อน าไปสู่เป้าหมายคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นคุณธรรมน าความรู้อย่างแท้จริง 
   -  ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาท้ังระบบ  โดยมุ่งเน้นในระดับ
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เพื่อให้สนองตอบความต้องการด้านบุคลากรของภาคเศรษฐกิจ 
    -  พัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ได้ครูดี ครูเก่ง มีคุณธรรม มีคุณภาพ 
และมีวิทยฐานะสูงขึ้น ลดภาระงานครูท่ีไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน  มีการดูแล
คุณภาพชีวิตของครูด้วยการปรับโครงสร้างหนี้และจัดต้ังกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตครู ควบคู่ไปกับการลงทุนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเน้นการพัฒนาเนื้อหาสาระและบุคลากรให้พร้อมรองรับและใช้ประโยชน์จากระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างคุ้มค่า 
   -  จัดให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี ต้ังแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอน
ปลาย พร้อมท้ังเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เกิดความเสมอภาคและความเป็นธรรมในโอกาสทาง
การศึกษาแก่ประชากรในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสท้ังผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก ผู้
บกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา และชนต่างวัฒนธรรม รวมทั้งยกระดับการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชน 
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศ  โดยการจัดกลุ่ม
สถาบันการศึกษาตามศักยภาพปรับเงินเดือนค่าตอบแทนของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาให้สูงขึ้น  โดย
ภาครัฐเป็นผู้น าและเป็นแบบอย่างของการใช้ทักษะอาชีวศึกษาเป็นเกณฑ์ก าหนดค่าตอบแทนและความก้าวหน้า
ในงาน ควบคู่กับการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้วยการเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา 
   -   ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้มีการประนอมและไกล่
เกล่ียหนี้ รวมทั้งขยายกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพิ่มขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาและปริญญาตรีเพิ่มขึ้น 
   -   ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสร้างสรรค์
อย่างชาญฉลาด เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ 
   -   เร่งรัดการลงทุนด้านการศึกษาและการเรียนรู้อย่างบูรณาการในทุกระดับการศึกษาและใน
ชุมชน โดยใช้พื้นท่ีและโรงเรียนเป็นฐานในการบูรณาการทุกมิติ และยึดเกณฑ์การประเมินของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นหลักในการยกระดับคุณภาพโรงเรียนท่ีต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน และ
ส่งเสริมความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและวิจัยพัฒนาในภูมิภาค  รวมท้ัง
เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตในชุมชนโดยเช่ือมโยงบทบาทสถาบันครอบครัว
สถาบันการศึกษา และสถาบันทางศาสนา 
 3.2 นโยบายแรงงาน 
   -  ด าเนินการให้แรงงานท้ังในและนอกระบบได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานแรงงานไทย  
โดยเฉพาะในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพการจ้างงาน โดยการส่งเสริมให้สถานประกอบการผ่าน 
 
 
 
 
 
 



-18- 
 
การทดสอบและรับรองตามมาตรฐานระบบการจัดการปฏิบัติต่อแรงงานด้านสิทธิและคุ้มครองให้เป็นไปตาม
มาตรฐานแรงงานสากล 
   -  ปฏิรูประบบประกันสังคมให้มีความเข้มแข็งมั่นคง ให้มีการบริหารจัดการท่ีเป็นอิสระ โปร่งใส 
และขยายความคุ้มครองถึงบุตรและคู่สมรสของผู้ประกันตนในเรื่องการเจ็บป่วย รวมท้ังเพิ่มสิทธิประโยชน์อื่น ๆ 
เพิ่มเติมให้แก่ผู้ประกันตน 
   -  พัฒนาและฝึกอบรมแรงงานทุกระดับให้มีความรู้และทักษะฝีมือท่ีมีมาตรฐานสอดคล้องกับ
การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยการเพิ่มขีดความสามารถ
ของสถาบันและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานท่ีมีอยู่ท่ัวประเทศให้มีศักยภาพเพิ่มข้ึนในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานด้วย
การระดมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในลักษณะโรงเรียนในโรงงาน และการบูรณาการกับสถาบันการศึกษาท้ัง
ภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
   -  ส่งเสริมให้แรงงานไทยไปท างานต่างประเทศอย่างมีศักด์ิศรีและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยการ
สนับสนุนด้านสินเช่ือการไปท างานในต่างประเทศการฝึกอบรมทักษะฝีมือและทักษะการใช้ภาษา  การสร้าง
หลักประกัน การคุ้มครองดูแลการจัดส่งแรงงานไปท างานในต่างประเทศ และการติดตามดูแลมิให้ถูกเอารัดเอา
เปรียบระหว่างการท างานในต่างประเทศ 
   -  สนับสนุนสวัสดิการด้านแรงงาน โดยจัดต้ังสถาบันความปลอดภัยในการท างาน จัดให้มีสถาน
ดูแลเด็กอ่อนในสถานประกอบการ และเพิ่มศักยภาพกองทุนเงินทดแทนในการดูแลลูกจ้างท่ีประสบอันตราย
เนื่องจากการท างานรวมท้ังจัดระบบดูแลด้านสวัสดิการแรงงานของกลุ่มแรงงานนอกระบบ และส่งเสริมระบบ
แรงงานสัมพันธ์ในระบบไตรภาคี เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกจ้าง นายจ้าง และภาครัฐ 
   -  จัดระบบการจ้างงานแรงงานต่างด้าวให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิต  ไม่
กระทบต่อการจ้างแรงงานไทย และความมั่นคงของประเทศ โดยการจัดจ าแนกประเภทงานท่ีอนุญาตให้แรงงาน
ต่างด้าวท า และการจัดระบบการน าเข้าแรงงานต่างด้าว การขจัดปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และการ
จัดท าทะเบียนแรงงานต่างด้าวและระบบการตรวจสอบท่ีสะดวกต่อการควบคุม 
   -   ส่งเสริมการมีงานท าของผู้สูงอายุและคนพิการ โดยการก าหนดให้มีรูปแบบท่ีหลากหลาย 
เหมาะสมตามความสามารถของผู้สูงอายุและคนพิการอาทิ การท างานแบบบางเวลา การท างานช่ัวคราว การ
ท างานแบบสัญญาระยะส้ัน รวมทั้งการขยายโอกาสการท างานของผู้สูงอายุท่ีมีความช านาญเฉพาะด้าน 
3.3 นโยบายด้านสาธารณสุข 
   -  สนับสนุนการด าเนินการตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแห่งชาติ โดยเร่งด าเนินมาตรการ
สร้างเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเส่ียงท่ีมีผลต่อสุขภาพและการเจ็บป่วยเรื้อรัง โดยประสานความร่วมมือและการมี
ส่วนร่วมจากภาคีพัฒนาในสาขาต่าง ๆ ตลอดจนภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และอาสาสมัคร 
สาธารณสุข ร่วมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างแรงจูงใจ รณรงค์ให้เกิดการพัฒนาและปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพอนามัย รวมท้ังส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการผลิตและพัฒนาบุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยจัดสรรทุนให้เพื่อกลับมาท างานในท้องถิ่น 
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   -  สร้างขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรควินิจฉัย และดูแลรักษาพยาบาล
อย่างเป็นระบบ เช่ือมโยงกับทุกภาคส่วน ทุกสาขาท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันปัญหาการป่วยและตายด้วยโรคอุบัติ
ใหม่ท่ีรวมถึงโรคท่ีมีการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่ และโรคระบาดซ้ าในคน อย่างทันต่อสถานการณ์ 
   -  ปรับปรุงระบบบริการด้านสาธารณสุข โดยลงทุนพัฒนาระบบบริการสุขภาพของภาครัฐใน
ทุกระดับให้ได้มาตรฐาน ยกระดับสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล และพัฒนาระบบ
เครือข่ายการส่งต่อในทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ  เช่ือมโยงกันท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน  เพื่อให้ระบบ
หลักประกันสุขภาพมีคุณภาพอย่างเพียงพอ ท่ัวถึง มีทางเลือกหลากหลายรูปแบบ และครอบคลุมได้ถึงการ
รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
    -  ลงทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ควบคู่กับการสร้างขวัญก าลังใจ
ให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ มีการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อให้มีรายได้จากเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่น  ๆ ท่ี
เหมาะสม เป็นธรรม รวมท้ังปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพด้านการแพทย์ มีการกระจาย
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างสอดคล้องกับความต้องการของพื้นท่ี ตลอดจนการลงทุนพัฒนาและ
เช่ือมโยงระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพให้ทันสมัย มีมาตรฐานสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้
อย่างคุ้มค่า 
   -  ผลักดันการขับเคล่ือนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลในระดับ
นานาชาติ โดยมียุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม มีการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
มีการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมท้ังปรับปรุงกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
3.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
   -  ส่งเสริมการท านุบ ารุงและรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยทุกด้าน  รวมท้ังศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
และภูมิปัญญาไทย ให้มีความก้าวหน้า มีการค้นคว้าวิจัย ฟื้นฟู และพัฒนา พร้อมท้ังฟื้นฟูต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 
   -  เสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวร่วมกับสถาบันทางศาสนา สถาบันการศึกษา และ
สถาบันทางสังคมอื่น ๆ ในการปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกท่ีดีและการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมท่ีมีผลกระทบต่อ
การเบ่ียงเบนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน รวมท้ังสนับสนุนการผลิตส่ือสร้างสรรค์ สร้างกระแสเชิงบวกให้แก่
สังคม และเปิดพื้นท่ีสาธารณะท่ีดีให้แก่เด็กและเยาวชน 
   -  สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมท้ังความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรมไทยท้ัง
ท่ีเป็นวิถีชีวิต ค่านิยมท่ีดีงาม และความเป็นไทยเพื่อการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่สู่สังคมโลก  ตลอดจนใช้
ประโยชน์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชาวโลกและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 
   -  ส่งเสริมการปรับปรุงองค์กรและกลไกท่ีรับผิดชอบด้านศาสนา  เพื่อให้การบริหารจัดการ 
ส่งเสริม ท านุบ ารุงศาสนา มีความเป็นเอกภาพและประสิทธิภาพ รวมท้ังส่งเสริมความเข้าใจอันดีและสมานฉันท์
ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา เพื่อน าหลักธรรมของศาสนามาใช้ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้าง 
แรงจูงใจให้ประชาชนใช้หลักธรรมในการด ารงชีวิตมากขึ้น 
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 3.5 นโยบายสวัสดิการสังคม และความม่ันคงของมนุษย์ 
   -  แก้ไขปัญหาความยากจน โดยการจัดหาท่ีดินท ากินให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้ เช่น การปลูกป่า สร้างความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้านและแหล่งเงินทุนอื่น ๆ ในระดับชุมชน ให้มี
กลไกท่ีโปร่งใส มีประสิทธิภาพและให้ชุมชนสามารถตัดสินใจและน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนได้ 
   -  ปรับโครงสร้างหนี้ภาคประชาชน เพื่อน าไปสู่การลดหนี้หรือยืดเวลาช าระหนี้ หรือลดอัตรา
ดอกเบ้ีย หรือพักช าระดอกเบ้ีย 
   -  เร่งรัดปรับปรุงแก้ไขปัญหาคุณภาพการอยู่อาศัยคุณภาพชีวิต  และส่ิงแวดล้อมชุมชน 
โดยเฉพาะชุมชนผู้มีรายได้น้อยให้ดียิ่งขึ้น โดยปรับปรุงคุณภาพและขยายการให้บริการสาธารณูปโภคให้ท่ัวถึง 
ปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐด้านการเคหะและการอยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การท างานขององค์กร รวมถึงพิจารณาจัดต้ังองค์กรในลักษณะดังกล่าวเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแล
คุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อมของชุมชนผู้มีรายได้น้อยให้ดียิ่งขึ้น 
   -  สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยเน้นบทบาทของสถาบันทาง
สังคม ชุมชน และเป็นเครือข่ายในการคุ้มครองทางสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุ  รวมท้ัง
ส่งเสริมการน าศักยภาพผู้สูงอายุมาใช้ในการพัฒนาประเทศ การถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาสู่สังคม ส่งเสริมการ
ออม และสร้างระบบประกันชราภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมั่นคง 
   -  ให้ความส าคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคในทุกมิติ โดยการรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจ 
จัดต้ังองค์กรอิสระผู้บริโภค บังคับใช้มาตรการทางกฎหมายท่ีให้การคุ้มครองดูแลผู้บริโภคโดยเคร่งครัด รวมท้ัง
การใช้กลไกทางกฎหมายในการป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคในด้านอื่น  ๆ เช่น การโฆษณาเกินเวลา การ
โฆษณาแฝงหรือการใช้ส่ือเพื่อประโยชน์ส่วนตน เป็นต้น 
   -  ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างชายหญิง ขจัดการกระท าความรุนแรง และการเลือกปฏิบัติ
ต่อเด็ก สตรี และผู้พิการ ให้การคุ้มครองและส่งเสริมการจัดสวัสดิการทางสังคมท่ีเหมาะสมแก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ และผู้ท่ีอยู่ในภาวะยากล าบาก ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น พึ่งตนเองได้ 
   -  เร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบครบวงจร  ท้ังด้านการป้องกัน  การ
ปราบปราม การบ าบัดรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ควบคู่กับการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ และมีการบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด รวมท้ังขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและ
นานาชาติในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   -  เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยส่งเสริมให้มีระบบ
ติดตามและเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรมท่ีทันต่อการเปล่ียนแปลง โดยเน้นการพัฒนาระบบข้อมูล ข่าวสาร การ
เตือนภัย และสร้างเครือข่ายอาสาสมัครชุมชนในพื้นท่ีต่าง ๆ ในการป้องกันปัญหาร่วมกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และ
ปรับปรุงระบบชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ให้มีความเข้มแข็ง  เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่าง
เจ้าหน้าท่ีของรัฐกับประชาชน 
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 3.6 นโยบายการกีฬาและนันทนาการ 
   -  เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกก าลังกายและเล่นกีฬา โดยประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนากีฬา จัดหาสถานท่ีจัดกิจกรรมการออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างท่ัวถึง รวมท้ังส่งเสริมให้เยาวชนมี
ความสนใจในการกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
   -  พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ โดยจัดต้ังศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ พร้อมท้ังน าวิทยาศาสตร์การกีฬา
มาใช้ จัดให้มีการควบคุมมาตรฐานการฝึกสอนด้านการกีฬาให้มีคุณภาพ และสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาใน
ระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 
   -  ส่งเสริมกีฬาไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและได้รับการยอมรับจากสากลยิ่งขึ้น 
   -  ปรับปรุงระบบบริหารจัดการด้านการกีฬา โดยส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและ
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการกีฬาจัดกิจกรรมและสถานกีฬา รวมท้ังจัดสร้างลานกีฬาในทุกหมู่บ้านและชุมชน 
   -  ปรับปรุงกฎหมายการกีฬาและท่ีเกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีกฎหมายกีฬาอาชีพ กฎหมายเกี่ยวกับ
สวัสดิการนักกีฬา และกฎหมายอื่น ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือการบริหารจัดการด้านกีฬาให้มีประสิทธิภาพ 
 

4. นโยบายเศรษฐกิจ 
 4.1 นโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหภาค 
   -  สนับสนุนให้เศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยประสานนโยบายการเงินและ
นโยบายการคลังเพื่อให้มีความสมดุลระหว่างอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ เสถียรภาพของระดับราคา และ
การจ้างงาน 
   -  สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบสถาบันการเงินในประเทศ บริหารสภาพคล่องทาง
การเงินภายในประเทศ และดูแลการเคล่ือนย้ายทุนระหว่างประเทศ โดยติดตามความเคล่ือนไหวของธุรกรรมทาง
การเงินของสถาบันการเงินอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นจากการเคล่ือนย้ายเงินทุนอย่างรวดเร็ว
รวมท้ังการเพิ่มความร่วมมือทางด้านการเงินภายใต้กรอบการประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียนเพื่อให้สามารถวยเหลือ
และร่วมกันแก้ไขปัญหาในกรณีท่ีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในภูมิภาค 
   -  พัฒนาตลาดทุนและระบบสถาบันการเงินให้เข้มแข็งและสามารถรองรับผลกระทบจากความ
ผันผวนของสภาวะการเงินโลก และให้สามารถสนับสนุนการลงทุนและการด าเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง โดยการ
แก้ไขกฎ ระเบียบ และวางระบบการก ากับดูแลให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงนวัตกรรมทางการเงิน  และ
ส่งเสริมการออมระยะยาวเพื่อเป็นฐานการระดมทุนของประเทศในอนาคต 
   -  ส่งเสริมและรักษาวินัยการคลัง โดยปรับปรุงแนวทางการจัดสรรงบประมาณของประเทศให้
สอดคล้องกับก าลังเงินของแผ่นดิน รวมท้ังเร่งออกกฎหมายการเงินการคลังของรัฐเพื่อให้เป็นกลไกในการก ากับ
และเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติท่ีดี 
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   - ปรับปรุงโครงสร้างภาษีและการจัดเก็บภาษี เพื่อให้มีความเป็นธรรม โปร่งใส และสนับสนุน
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศรวมท้ังมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการประหยัดพลังงาน  
และพลังงานทางเลือก 
   - ก าหนดกรอบการลงทุนภาครัฐ ท้ังในระยะปานกลางและระยะยาวท่ีมีความชัดเจนของแหล่ง
เงิน รูปแบบการลงทุน และการเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนท่ีเหมาะสม รวมท้ังพัฒนาเครื่องมือและกลไกการ
ระดมทุนท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับโครงการขนาดใหญ่ โดยค านึงถึงวินัยการคลัง และภาระงบประมาณของภาครัฐ 
   - ปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจโดยมุ่งเน้นการพัฒนาการให้บริการ การ
ใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด การลดต้นทุนด าเนินงาน การบริหารความเส่ียง การบริหารจัดการภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล และมีระบบการก ากับดูแลท่ีดี รวมทั้งการฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจท่ีมีปัญหาฐานะการเงิน และการเร่งรัด 
การเบิกจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
 4.2 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
  ภาคเกษตร 
   -  เร่งรัดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทาง
การเกษตร เพื่อเพิ่มผลตอบแทนด้านการเกษตรโดยส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจส าคัญให้เหมาะสมกับสภาพ
พื้นท่ี ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ จัดหาปัจจัยการผลิตและโครงสร้างพื้นฐานการผลิตท่ีมีคุณภาพและมีความ
จ าเป็นพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาและระบบโลจิสติกส์ทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนทางการเกษตร  รวมท้ัง
การจัดพื้นท่ีการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพ และมีราคาท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม
ส าหรับพืชพลังงาน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้แก่เกษตรกร 
   -  ส่งเสริมอาชีพและขยายโอกาสการท าประมงโดยพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ประมงชายฝ่ัง 
และประมงน้ าจืด ท้ังในระดับพื้นบ้านและเชิงอุตสาหกรรม ยกระดับราคาสินค้าประมงโดยท้องถิ่นมีส่วนร่วม 
ปรับปรุงกฎหมายและเขตจับสัตว์น้ าให้ชัดเจนระหว่างประมงเพื่อการพาณิชย์และประมงชายฝ่ัง และบังคับใช้
โดยเคร่งครัด รวมท้ังพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมสัตว์น้ า ควบคู่กับการเจรจาส่งเสริมความร่วมมือด้านการ
ประมงกับต่างประเทศในการท าประมงนอกและในน่านน้ าสากล และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในกิจการ
ประมง รวมท้ังจัดต้ังองค์กรระดับชาติเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการประมงของประเทศ ท้ังในด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์น้ า และอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านการประมง 
   - พัฒนาศักยภาพสินค้าปศุสัตว์ โดยปรับปรุงและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์เศรษฐกิจส าคัญ  อาทิ โค 
กระบือ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจพัฒนาการผลิตทุกขั้นตอนให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล พัฒนา
ศักยภาพในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว์ พัฒนาศักยภาพการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์ และขยายการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ในตลาดโลก รวมท้ังส่งเสริมการท าปศุสัตว์อินทรีย์ครัวเรือนตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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   -  ดูแลเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและการตลาดสินค้าเกษตร โดยจัดให้มีระบบประกันความ
เส่ียงด้านราคาสินค้าเกษตร พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าให้มีความเข้มแข็ง สร้างตลาดกลางเพื่อการค้าส่ง
และค้าปลีกสินค้าเกษตรในทุกภูมิภาค ผลักดันให้มีการเปิดตลาดสินค้าเกษตรแห่งใหม่ให้ครอบคลุมท่ัวโลกและ
ส่งเสริมระบบเกษตรพันธะสัญญา รวมท้ังใช้ระบบไตรภาคีภาครัฐ เอกชน และเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาราคา
สินค้าเกษตร 
   -  ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรโดยส่งเสริมการวิจัยและพัฒนามาตรฐานการผลิตและ
ความปลอดภัยด้านสินค้าเกษตรและอาหารตามมาตรฐานสากลในระดับชุมชน และมีการเช่ือมโยงการผลิตทาง
การเกษตรกับอุตสาหกรรมการเกษตร ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรท่ีได้คุณภาพและมาตรฐานสากลส่งเสริม
ความแข็งแกร่งของตราสินค้า จัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร รวมท้ัง
เร่งรัดการเจรจาระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร  และให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีส่วนสนับสนุนเงินทุนพัฒนาเครื่องจักรเพื่อแปรรูปข้ันต้นของสินค้าเกษตร 
   - สร้างความมั่นคงด้านอาหาร โดยส่งเสริมการท าการเกษตรตามแนวพระราชด าริ ขยาย
กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการอาหารกลางวัน และธนาคารโคกระบือตามแนว
พระราชด าริ และสนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน เพื่อลดการใช้สารเคมีและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร รวมทั้งสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวกับ
ความมั่นคงทางด้านอาหาร 
   - เร่งรัดการจัดหาแหล่งน้ า ให้ท่ัวถึงและเพียงพอ รวมท้ังเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรน้ า
เพื่อการผลิตทางการเกษตร โดยเน้นการเพิ่มสระน้ าในไร่นาและขุดลอกคูคลองเพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง 
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากน้ าให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับชนิดพืช เพิ่มพื้นท่ีชลประทานท้ังขนาดใหญ่ 
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ตลอดจนขยายระบบการกระจายน้ าในพื้นท่ีชลประทานให้ใช้ประโยชน์ได้เต็ม
ศักยภาพ 
   - คุ้มครองและรักษาพื้นท่ีท่ีเหมาะสมกับการท าเกษตรกรรมท่ีได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านชลประทานแล้ว เพื่อเป็นฐานการผลิตทางการเกษตรในระยะยาว ฟื้นฟูคุณภาพดิน จัดหาท่ีดินท ากินให้แก่
เกษตรกรยากจนในรูปของธนาคารท่ีดิน และเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิให้แก่เกษตรกรยากจนและชุมชนท่ีท ากิน
อยู่ในท่ีดินของรัฐท่ีไม่มีสภาพป่าแล้วในรูปของโฉนดชุมชน รวมท้ังสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรในรูปของนิคม
การเกษตร 
   - พัฒนาภาคเกษตรให้มีความเข้มแข็งโดยสร้างและพัฒนาคุณภาพเกษตรกรรุ่ นใหม่ให้มี
ความสามารถในการบริหารจัดการผลผลิตและการบริหารองค์กรเกษตรกรรูปแบบต่าง  ๆ ด้วยองค์ความรู้จาก
นวัตกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ผ่านระบบการเรียนรู้ท้ังในและนอกระบบการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างความมั่นคงภาคเกษตรและสังคมไทย 
   - แก้ไขปัญหาหนี้สินฟื้นฟูอาชีพและความเป็นอยู่ของเกษตรกร โดยเร่งด าเนินการจัดการหนี้สิน
ของเกษตรกรท้ังในและนอกระบบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และรักษาท่ีดินท ากินให้แก่เกษตรกร 
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  ภาคอุตสาหกรรม 
   - สร้างความแข็งแกร่งและความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกให้กับอุตสาหกรรมไทยด้วย
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า  โดยร่วมมือกับภาคเอกชน สถาบันวิจัย 
และสถาบันการศึกษา ในการพัฒนาความสามารถของผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานปรับปรุง
ประสิทธิภาพเครื่องจักร พัฒนาการออกแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์ ลดต้นทุนโลจิสติกส์และเพิ่มความร่วมมือใน
ภูมิภาคในการผลิตสินค้าเชิงลูกโซ่ผ่านการเจรจาระหว่างประเทศ 
   - ก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาของแต่ละอุตสาหกรรมและพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพใน
อนาคต เช่น อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรภายในประเทศ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหาร และ
อุตสาหกรรมอัญมณี เป็นต้น โดยปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนด้านภาษีและท่ีมิใช่ภาษีให้สามารถจูงใจนัก
ลงทุนได้ และส่งเสริมการร่วมทุนกับบริษัทต่างประเทศในอุตสาหกรรมท่ีมีเทคโนโลยีข้ันสูง 
   - ร่วมมือกับภาคเอกชนในการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานสินค้าให้ทัดเทียมและล้ าหน้าใน
ระดับสากล โดยสนับสนุนให้มีกลไกการระดมทุนและประกันความเส่ียงให้กับภาคเอกชนเพื่อกระตุ้นให้
ภาคเอกชนลงทุนทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีมากขึ้น  รวมท้ังให้การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ส าหรับสินค้าท่ีผลิตในประเทศและมีตราสัญลักษณ์ไทย 
   - เร่งผลิตบุคลากรด้านอาชีวะตามความต้องการของตลาดแรงงานอุตสาหกรรม  รวมท้ังเพิ่ม
ค่าตอบแทนให้ใกล้เคียงกับปริญญาตรีและก าหนดหลักสูตรให้สามารถต่อยอดในระดับปริญญาได้ 
   - สร้างความเข้มแข็งให้แก่อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม โดยรัฐอ านวยความสะดวก
ในการจัดต้ังเครือข่ายรวมกลุ่ม และปรับปรุงมาตรฐานการปล่อยสินเช่ือ ขยายขอบเขตการด าเนินการให้สินเช่ือ 
และประกันสินเช่ือ โดยใช้เครือข่ายธนาคารและสถาบันการเงินของรัฐ เพื่อให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด
ย่อมสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดังกล่าวได้ 
   - จัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมท่ีมีความสอดคล้องกับ
ศักยภาพของแต่ละพื้นท่ี เช่น การพัฒนาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลภาคใต้ การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เป็นต้น 
ท้ังนี้ โดยค านึงถึงการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนของชุมชนและส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ี 
   - ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคม ท้ังในด้านคุณภาพและมาตรฐานสินค้า
และบริการ และมาตรฐานความปลอดภัยในสถานประกอบการและส่ิงแวดล้อม 
 
  ภาคการท่องเที่ยวและบริการ 
   - ขยายฐานภาคบริการในโครงสร้างการผลิตของประเทศ โดยเพิ่มความหลากหลายของธุรกิจ
บริการ เพิ่มมูลค่า เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาแรงงานฝีมือท้ังในด้านคุณภาพและความรู้ด้านภาษา 
และเช่ือมโยงธุรกิจภาคบริการ อุตสาหกรรม และเกษตรเข้าด้วยกันให้เป็นกลุ่มสินค้า เช่น ธุรกิจสุขภาพ อาหาร
และการท่องเท่ียว รวมท้ังสินค้าบริการท่ีใช้ความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยท่ี
เช่ือมโยงกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 
 
 
 
 



-25- 
 
   - พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวท้ังของรัฐและเอกชนโดยรักษาและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเดิมท่ีมีอยู่
แล้ว ท้ังแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเท่ียวท่ีมนุษย์สร้างขึ้น  โดย
เช่ือมโยงกับวิถีชีวิตของชุมชน รวมท้ังจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านการท่องเท่ียวและก าหนดจุดขายของแหล่ง
ท่องเท่ียวของแต่ละภาคและกลุ่มจังหวัดให้มีความเหมาะสมเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เช่นกรุงเทพมหานครท่ีทรง
เสน่ห์ ภาคใต้เป็นศูนย์กลางท่องเท่ียวทางทะเลระดับโลก ภาคเหนือเป็นศูนย์กลางอารยธรรมล้านนา ภาคอีสาน
เป็นศูนย์กลางท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์โบราณคดี วัฒนธรรมและชายแดน ภาคกลางเป็นศูนย์กลางท่องเท่ียว
อารยธรรมมรดกโลกและมรดกธรรมชาติ เป็นต้น 
   - พัฒนามาตรฐานบริการด้านการท่องเท่ียวโดยจัดให้มีมาตรฐานธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ท่องเท่ียว เช่น มาตรฐานธุรกิจน าเท่ียวมาตรฐานการเดินทาง มาตรฐานร้านจ าหน่ายสินค้าท่ีระลึก มาตรฐานท่ี
พักและโรงแรม เป็นต้น รวมท้ังพัฒนามาตรฐานบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว  เช่น พนักงานโรงแรม
พนักงานบริษัทน าเท่ียว มัคคุเทศก์ พนักงานร้านอาหาร พนักงานรถน าเท่ียว เป็นต้น และปรับปรุงมาตรฐานการ
ให้บริการของหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว  ท้ังในด้านความปลอดภัยของนักท่องเท่ียว และ
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการของรัฐ 
   - พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว โดยสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ด้านการตลาด และก าหนดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุน
จุดขายท่ีมีความโดดเด่นของไทยให้เป็นศูนย์กลางระดับโลก โดยเฉพาะความพร้อมของการให้บริการทางด้าน
ศูนย์กลางการประชุมและแสดงสินค้าระหว่างประเทศ และศูนย์กลางท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ  รวมท้ังส่งเสริม
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับแหล่งท่องเท่ียวให้
เป็นท่ีรู้จักท่ัวโลก 
   - ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวทั้งหมดให้มีความทันสมัยและสนับสนุนซึ่ง
กันและกัน และเพิ่มประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมายทางด้านความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม 
  ภาคการตลาด การค้า และการลงทุน 
   - ส่งเสริมระบบการค้าเสรีและเป็นธรรม โดยมีภาคเอกชนเป็นผู้น าทางธุรกิจ รัฐเป็นผู้ส่งเสริม 
สนับสนุน และดูแล และให้มีการบังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้าและกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอย่าง
เคร่งครัดเพื่อป้องกันการแข่งขันทางการค้าท่ีไม่เป็นธรรม ป้องกันการผูกขาดตัดตอน ป้องกันการเอาเปรียบ
ผู้บริโภค และให้ความคุ้มครองผู้บริโภค รวมท้ังออกกฎหมายค้าปลีกเพื่อก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีกอย่างเป็นระบบ
โดยให้ธุรกิจรายใหญ่และรายย่อยอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูลและยั่งยืน 
   - ขยายตลาดสินค้าและบริการส่งออกของไทยโดยก าหนดกลยุทธ์ด้านการตลาดร่วมกับ
ภาคเอกชนเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งในตลาดท่ีมีอยู่แล้วและขยายฐานการตลาดไปสู่ประเทศใหม่ ๆ เช่น ยุโรปตะวันออก 
ตะวันออกกลาง และเอเชีย เป็นต้น รวมท้ังพัฒนาระบบการกระจายสินค้าให้รวดเร็วโดยใช้ความได้เปรียบในเชิง
แหล่งท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์และศักยภาพการขนส่งของไทย 
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   - ใช้ประโยชน์จากข้อตกลงเขตการค้าเสรีท้ังในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ควบคู่ไปกับการเจรจา
ข้อตกลงเขตการค้าเสรีท่ีมีปัญหา ท้ังท่ีอยู่ระหว่างการเจรจา และท่ีได้มีการเจรจาไปแล้ว เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประเทศโดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  ภาคเอกชน และภาครัฐ รวมท้ังก าหนดมาตรการ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นระบบท้ังในระยะส้ันและระยะยาว 
    - ปรับปรุงมาตรการบริหารการน าเข้า เพื่อป้องกันการค้าท่ีไม่เป็นธรรม การทุ่มตลาด และ
สินค้าท่ีไม่ได้มาตรฐานทางด้านคุณภาพและความปลอดภัย 
   - ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้มีการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้ถูกต้อง และปกป้อง
คุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้าและผลิตภัณฑ์ไทยในต่างประเทศ 
   - ส่งเสริมการลงทุนในภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการท่ีไทยมีศักยภาพ โดยเฉพาะสินค้า
อาหารและบริการฮาลาล อุตสาหกรรมภาพยนตร์สินค้าและบริการท่ีใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญา การลงทุนท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม พร้อมท้ังสนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศในสาขาท่ีผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพ และสร้าง 
เครือข่ายเช่ือมโยงทางธุรกิจท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
   - ปรับปรุงประสิทธิภาพและจัดระบบการอ านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน
ชายแดน โดยน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ท่ีส าคัญได้แก่ ศูนย์บริการครบวงจร ระบบอ านวยความสะดวกช่อง 
ทางเดียว ระบบการตรวจร่วมจุดเดียว ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และระบบโลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
   - ปรับปรุงและเร่งรัดกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์เรื่องภาษี โดยยกระดับหน่วยงานพิจารณาเรื่อง
อุทธรณ์จากระดับกรมขึ้นมาอยู่ในระดับกระทรวง และให้ตัวแทนภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสิน
อุทธรณ์เช่นเดียวกับผู้พิพากษาสมทบ รวมท้ังมีการประกาศก าหนดเวลาแน่นอนในการวินิจฉัยค าอุทธรณ์ 
 
 4.3 นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
   - ขยายการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานท่ีมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชนให้
กระจายไปสู่ภูมิภาคอย่างท่ัวถึง เพียงพอ และมีคุณภาพ ท้ังบริการน้ าสะอาด ไฟฟ้า ส่ือสารโทรคมนาคมพื้นฐาน 
และท่ีอยู่อาศัย รวมท้ังพัฒนาถนนไร้ฝุ่น โดยยกระดับมาตรฐานทางในชนบทเป็นถนนคอนกรีตหรือลาดยาง 
   - พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์อย่างบูรณาการ ท้ังในด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน การปรับปรุงพัฒนากฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง การส่งเสริมธุรกิจการให้บริการโลจิสติกส์ การ
อ านวยความสะดวกทางการค้า และการพัฒนาบุคลากรโลจิสติกส์ รวมทั้งจัดต้ังคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเป็น
กลไกขับเคล่ือนการพัฒนาด้านโลจิสติกส์อย่างจริงจัง 
   - พัฒนาระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ โดยเช่ือมโยงการขนส่งทางถนน ทางราง ทางน้ า 
และทางอากาศอย่างเป็นระบบ พร้อมท้ังพัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกในการขนส่ง เช่น สถานีบรรจุและแยก
สินค้ากล่อง ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าในภูมิภาค เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนโลจิสติกส์ 
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   - พัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้มีความ
สมบูรณ์ และรถไฟชานเมืองให้สามารถเช่ือมต่อการเดินทางกับโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและระบบ
ขนส่งสาธารณะอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว ในราคาท่ีเหมาะสม รวมท้ังขยายการพัฒนาระบบ
ขนส่งมวลชนไปยังเมืองหลักในภูมิภาค 
   - พัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ท่ัวประเทศ โดยเฉพาะในเส้นทางท่ีมีปริมาณการขนส่งหนาแน่น และ
พัฒนาเส้นทางเช่ือมโยงฐานการผลิตในภูมิภาคและระหว่างประเทศ ปรับปรุงบูรณะทาง รวมท้ังพัฒนาการให้บริการ
และส่ิงอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และลดต้นทุนการขนส่ง 
   - พัฒนาโครงข่ายทางหลวงสายประธาน สายหลัก และโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
ให้เช่ือมโยงเมืองหลักในภูมิภาคและเส้นทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และสอดคล้องกับการพัฒนาโครงข่ายการ
ขนส่งรูปแบบอื่น ๆ โดยเฉพาะโครงข่ายรถไฟ รวมท้ังการปรับปรุงทางหลวงและมีมาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อ
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งสินค้า 
   - พัฒนากิจการพาณิชยนาวี และโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ า โดยเฉพาะการพัฒนาการ
ให้บริการของท่าเรือแหลมฉบังให้มีมาตรฐานเป็นท่าเรือท่ีทันสมัยระดับโลก พัฒนาการขนส่งชายฝ่ัง และการ
ขนส่งทางน้ าภายในประเทศและระหว่างประเทศให้เช่ือมโยงกับระบบขนส่งอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อเพิ่ม
สัดส่วนการขนส่งทางน้ าให้มากขึ้น 
   - พัฒนาและขยายความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานหลักในภูมิภาค 
ให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้อย่างเพียงพอในอนาคต พัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมการบิน เช่น ศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยาน และธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพื่อ
สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบิน การท่องเท่ียว และการขนส่งสินค้าทางอากาศช้ันน าของเอเชีย 
  - ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตท่ีเกี่ยวข้องด้านการขนส่ง  เช่น การต่อเรือ 
การต่อตู้รถไฟและรถไฟฟ้า เป็นต้น โดยให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีท้ังด้านการผลิตและการบริหารจัดการอย่าง
ต่อเนื่องและจริงจัง 
   - เร่งแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมจากการด าเนินโครงการขนาดใหญ่อย่างจริงจัง  
ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ และการก ากับดูแลการพัฒนา
และการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม 
   - พัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกส์ในภูมิภาคและเช่ือมโยงกับโครงข่ายคมนาคมกับประเทศ
เพื่อนบ้าน โดยเช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งตามแนวเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ แนวเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก 
โครงการสะพานเศรษฐกิจเช่ือมอ่าวไทยและอันดามัน และโครงข่ายคมนาคมเช่ือมโยงอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย 
รวมท้ังปรับปรุงระบบอ านวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่งสินค้าข้ามแดนในพื้นท่ีบริเวณชายแดนท่ี
ส าคัญ คือ ด่านหนองคาย แม่สอด มุกดาหาร สระแก้ว ด่านสิงขร และช่องเม็ก เป็นต้น 
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 4.4 นโยบายพลังงาน 
   - พัฒนาพลังงานให้ประเทศไทยสามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้นโดยจัดหาพลังงานให้เพียงพอ  มี
เสถียรภาพ ด้วยการเร่งส ารวจและพัฒนาแหล่งพลังงานประเภทต่าง ๆ ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ และ
เร่งให้มีการเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านในระดับรัฐบาลเพื่อร่วมพัฒนาแหล่งพลังงาน  วางแผนพัฒนาไฟฟ้าให้มี
การกระจายชนิดของเช้ือเพลิงท่ีใช้ เพื่อลดความเส่ียงด้านการจัดหา ความผันผวนทางด้านราคา และลดต้นทุน
การผลิต ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนท่ีมีศักยภาพ โดยเฉพาะโครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก และ
โครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก รวมท้ังศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาพลังงานทางเลือกอื่น ๆ มาใช้
ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้า 
   - ด าเนินการให้นโยบายด้านพลังงานทดแทนเป็นวาระแห่งชาติ โดยสนับสนุนการผลิตและการ
ใช้พลังงานทดแทน โดยเฉพาะการพัฒนาเช้ือเพลิงชีวภาพและชีวมวล เช่น แก๊สโซฮอล์ (อี ๑๐ อี ๒๐ และอี ๘๕) 
ไบโอดีเซล ขยะ และมูลสัตว์ เป็นต้นเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ลดภาวะมลพิษ และเพื่อประโยชน์
ของเกษตรกรโดยสนับสนุนให้มีการผลิตและใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน หมู่บ้าน ภายใต้มาตรการสร้าง
แรงจูงใจท่ีเหมาะสม รวมท้ังสนับสนุนการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่งให้มากขึ้นโดยขยายระบบขนส่งก๊าซ
ธรรมชาติให้ครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวประเทศ ตลอดจนส่งเสริมและวิจัยพัฒนาพลังงานทดแทนทุกรูปแบบอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง 
   - ก ากับดูแลราคาพลังงานให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมมีเสถียรภาพ และเป็นธรรมต่อประชาชน 
โดยก าหนดโครงสร้างราคาเช้ือเพลิงท่ีเหมาะสม และเอื้อต่อการพัฒนาพืชพลังงาน รวมทั้งสะท้อนต้นทุนท่ีแท้จริง
มากท่ีสุด และบริหารจัดการผ่านกลไกตลาดและกองทุนน้ ามัน  เพื่อให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัด และ
ส่งเสริมการแข่งขันและการลงทุนในธุรกิจพลังงาน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพการให้บริการและความปลอดภัย 
   - ส่งเสริมการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน ท้ังในภาคครัวเรือน อุตสาหกรรม บริการ และ
ขนส่ง โดยรณรงค์ให้เกิดวินัยและสร้างจิตส านึกในการประหยัดพลังงาน และสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีมาตรการจูงใจให้มีการลงทุนจากภาคเอกชนในการปรับเปล่ียนอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน  และ
มาตรการสนับสนุนให้ครัวเรือนลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงการใช้ไฟฟ้าสูงสุด  รวมท้ังการวิจัยพัฒนาและก าหนด
มาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าและมาตรฐานอาคารประหยัดพลังงาน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน 
และการขนส่งระบบราง เพื่อให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถชะลอการลงทุนด้านการจัดหา
พลังงานของประเทศ 
   - ส่งเสริมการจัดหาและการใช้พลังงานท่ีให้ความส าคัญต่อส่ิงแวดล้อม  ภายใต้กระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชน โดยก าหนดมาตรฐานด้านต่างๆรวมท้ังส่งเสริมให้เกิดโครงการกลไกการพัฒนาพลังงานท่ี
สะอาด เพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชน และลดปรมิาณก๊าซเรือนกระจก 
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 4.5 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   - พัฒนาโครงข่ายส่ือสารโทรคมนาคมพื้นฐานให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ และสร้างโอกาสในการเข้าถึง
บริการส่ือสารอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้ประชาชนชุมชน และองค์กรต่าง ๆ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารและ
ความรู้ได้อย่างท่ัวถึงและสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ รวมท้ังพัฒนาบริการส่ือสารท่ี
ทันสมัย เพื่อรองรับความต้องการของภาคธุรกิจ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการให้บริการภาครัฐ 
บริการศึกษา บริการสาธารณสุข และโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   - พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท้ังในด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ 
โดยสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนา รวมท้ังการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในภูมิภาค 
 
5. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.1 คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ทรัพยากรดิน 
   ทรัพยากรน้ า ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง รวมท้ังฟื้นฟูอุทยานทางทะเล
อย่างเป็นระบบ เร่งจัดท าแนวเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดิน โดยจัดแบ่งประเภทท่ีดินระหว่างท่ีดินของรัฐและเอกชน
ให้ชัดเจน เร่งประกาศพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ ก าหนดเขตและส่งเสริมการปลูกป่า ป่าชุมชน เพิ่มฝายต้นน้ าล าธารและ
ฝายชะลอน้ าตามแนวพระราชด าริ ส่งเสริมป่าเศรษฐกิจในพื้นท่ีท่ีเหมาะสม ป้องกันการเกิดไฟป่า ปราบปรามการ
บุกรุกท าลายป่าอย่างจริงจัง ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดการชะล้างพังทลายของดิน ลดการใช้สารเคมีและ
ฟื้นฟูดินในบริเวณพื้นท่ีท่ีดินมีปัญหา รวมท้ังจัดให้มีระบบบริหารจัดการน้ าในระดับประเทศท้ังน้ าผิวดินและน้ าใต้
ดิน เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคเศรษฐกิจและการอุปโภคบริโภค 
 5.2 คุ้มครองและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ที่มีความส าคัญเชิงระบบนิเวศ 
   เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยส ารวจ จัดท าระบบฐานข้อมูล อนุรักษ์พัฒนา 
และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารพลังงาน สุขภาพ และสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจ บนฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีมีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมท้ัง
ให้การคุ้มครองเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางชีวภาพ 
 5.3 จัดให้มีระบบการป้องกัน รวมทั้งเตือนภัยและบรรเทา 
   ความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ โดยน าระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศมาใช้ก าหนดพื้นท่ี
เส่ียงภัยหรือเตือนภัยพิบัติ พัฒนาระบบฐานข้อมูล และติดต้ังระบบเตือนภัย และจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานอัน
จ าเป็นท่ีเกี่ยวข้อง ในพื้นท่ีท่ีมีความเปราะบางหรือเส่ียงต่อภัยพิบัติอันเกิดจากภาวะโลกร้อน  เช่น น้ าท่วม 
แผ่นดินหรือโคลนถล่ม น้ าแล้ง ตลอดจนธรณีพิบัติและการเกิดคล่ืนยักษ์ในทะเล เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทุก
แหล่งท่องเท่ียวที่ส าคัญ 
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 5.4 ควบคุมและลดปริมาณของเสียที่กลายมาเปน็มลพิษทั้งในรูปขยะ 
   ขยะอันตราย มลพิษทางอากาศ กล่ิน เสียง และน้ าเสีย โดยส่งเสริมการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดการใช้ซ้ าหรือหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ส่งเสริมการป้องกันมลพิษต้ังแต่จุด
ก าเนิด เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบ าบัดน้ าเสีย ก าจัดขยะชุมชน 
และเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว โดยเฉพาะการจัดให้มีศูนย์ก าจัดขยะชุมชนกลางในทุกจังหวัด มีการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
จริงจัง ส าหรับผู้ก่อมลพิษท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย เร่งแกไ้ขปัญหามลพิษในพื้นท่ีท่ีวิกฤตซ้ าซาก รวมท้ังสนับสนุนมาตรการ
จูงใจด้านภาษีและสิทธิต่าง ๆ กับผู้ประกอบการท่ีร่วมโครงการแก้ไขปัญหาโลกร้อนและลดมลพิษ 
 5.5 พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   โดยการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาท่ีชุมชนและนักวิชาการในท้องถิ่นมีส่วนร่วม ภาคเอกชนสามารถ
น าไปใช้ รวมท้ังส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีท่ีช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัด และช่วยลดมลพิษ 
 5.6 ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   รวมทั้งสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ชุมชน ประชาชน และภาคีท่ีเกี่ยวข้อง ในรูปของสมัชชาส่ิงแวดล้อมมีส่วนร่วมบริหารจัดการ และจัดให้มีการใช้
ระบบประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ เพื่อเป็นกลไกก ากับให้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน รวมทั้งสนอง
โครงการพระราชด าริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทุกโครงการอย่างจริงจัง 
 
6. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยตามแนวพระราชด าริ 
   การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท้ังงานวิจัยข้ันพื้นฐาน และงานวิจัยประยุกต ์
เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และพัฒนาอตุสาหกรรม รวมทั้งเร่งรัดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีมี
ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในอนาคต อาทิ เทคโนโลยีส าหรับผู้
พิการ เทคโนโลยีอวกาศ เทคโนโลยีพลังงานทดแทน และเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคง 
 6.2 เร่งรัดผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและบุคลากรด้านการวิจัย 
   - ให้สามารถตอบสนองความต้องการของภาคการผลิต โดยพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ และมีหน่วยงานวิจัยท่ีสามารถรองรับบุคลากรได้อย่างเพียงพอ เช่น ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ศูนย์แห่งความเป็นเลิศและอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น 
 6.3 ปฏิรูประบบการวิจัยและพัฒนาของประเทศ โดยจัดให้มีกองทุน 
   - วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชนท่ีรัฐลงทุนร้อยละ ๕๐ และจัดหาสินเช่ือดอกเบี้ยต่ าให้กับภาคเอกชนท่ี
เข้าร่วมงานวิจัย เพิ่มเติมงบประมาณด้านการวิจัยของประเทศ ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานของงานวิจัยพื้นฐาน 
และการวิจัยและพัฒนาแบบครบวงจรท่ีให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ รายได้และการจ้างงาน และการเพิ่มมูลค่าสินค้า 
ท้ังนี้ให้มีโครงการวิจัยท่ีก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นรูปธรรม เช่น ยา เคมีภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสินค้า
เกษตร โดยเช่ือมโยงระหว่างภาคเอกชน สถาบันวิจัย และมหาวิทยาลัย ตลอดจนเครือข่ายวิสาหกิจ 
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7. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
 7.1 พัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในทุกมิติและระดับ 
   เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีและการเคารพซึ่งกันและกัน  เพื่อให้เกิดเสถียรภาพความมั่นคง 
และความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของภูมิภาค โดยส่งเสริมความร่วมมือในทุกสาขากับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้
กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคต่าง ๆ และเร่งแก้ไขปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านโดยสันติวิธีบนพื้นฐานของ
สนธิสัญญาและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 7.2 ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสร้างความแข็งแกร่งของอาเซียน 
   ในวาระท่ีไทยด ารงต าแหน่งประธานอาเซียน และบรรลุการจัดต้ังประชาคมอาเซียนตามกฎบัตร
อาเซียน โดยให้อาเซียนเป็นองค์กรท่ีมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกร่วมกันเคารพสิทธิ
มนุษยชน และผลักดันให้อาเซียนมีบทบาทน าท่ีสร้างสรรค์ในเวทีระหว่างประเทศ รวมท้ังขยายความร่วมมือกับ
ประเทศในเอเชียอื่น ๆ ภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ท้ังในภูมิภาคเอเชีย และระหว่างเอเชียกับภูมิภาคอื่น 
 7.3 ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรมุสลิมระหว่างประเทศ  
   เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและสนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ของไทย 
 7.4 กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ 
   กับประเทศท่ีมีบทบาทส าคัญของโลกและประเทศคู่ค้าของไทยในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อรักษาและ
ขยายความร่วมมือทางการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ การค้า การเงิน การลงทุนและการท่องเท่ียว รวมท้ังแสวงหา
ตลาดใหม่ เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านทรัพยากร วัตถุดิบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และองค์ความรู้ใหม่ 
 7.5 ส่งเสริมการมีบทบาทร่วมกับประชาคมโลก ในเร่ืองการก าหนด 
   -บรรทัดฐานระหว่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องการค้าสินค้าเกษตร และกฎระเบียบด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา การปกป้องรักษาและฟื้นฟูสันติภาพและความมั่นคง การส่งเสริมและคุ้มครองค่านิยมประชาธิปไตย 
สิทธิมนุษยชน มนุษยธรรม การอนุรักษ์และแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมและพลังงาน ตลอดจนร่วมมือในการแก้ไข
ประเด็นปัญหาข้ามชาติทุกด้านท่ีส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของมนุษย์ รวมท้ังส่งเสริมให้ไทยเป็นท่ีต้ังของ
ส านักงานสาขาขององค์การระหว่างประเทศ และมีความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศก าลังพัฒนาเพิ่มขึ้น 
 7.6 สนับสนุนการเข้าร่วมในข้อตกลงระหว่างประเทศทั้งทวิภาคี 
   และพหุภาคีท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศ เร่งรัดการให้สัตยาบันในข้อตกลงท่ีได้ลงนามไว้แล้ว
และปรับปรุงแก้ไขข้อตกลงท่ีก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อประชาชนและสังคม 
 7.7 ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเก่ียวกับการ 
   เปล่ียนแปลงในโลกท่ีมีผลกระทบต่อประเทศไทย เพื่อก่อให้เกิดฉันทามติในการก าหนดนโยบาย
และด าเนินนโยบายต่างประเทศ 
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 7.8 สร้างความเชื่อม่ันของต่างประเทศต่อประเทศไทยและการเข้าถึงระดับประชาชน 
   โดยส่งเสริมความเข้าใจท่ีถูกต้องและความเช่ือมั่นของนานาประเทศ ต่อการเมืองและเศรษฐกิจ
ไทย เพื่อรักษาภาพลักษณ์ท่ีดีของประเทศไทย และสนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนกับประเทศต่าง ๆ เพื่อให้
ประชาชน รัฐบาล และประชาคมระหว่างประเทศมีทัศนคติในทางบวกต่อประเทศและประชาชนไทย 
 7.9 คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทย 
   แรงงานไทย และภาคธุรกิจเอกชนไทยในต่างประเทศ และสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชนไทยในต่างประเทศ 
 
8. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน  
   - สนับสนุนการกระจายอ านาจทางการคลังสู่ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความเป็นอิสระ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น โดยมีการปรับปรุงกฎหมายเพิ่มอ านาจให้ท้องถิ่น
จัดเก็บรายได้จากภาษีอากรและค่าธรรมเนียมได้มากขึ้น เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณะท่ีได้มาตรฐาน
และตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยค านึงถึงความจ าเป็นและเหมาะสมตามศักยภาพของท้องถิ่น 
   - สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับ
ระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ มุ่งตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ความรับผิดชอบต่อชุมชน และ
มีความโปร่งใสมากขึ้น โดยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล และมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนและการ
ท างานตลอดจนการจัดบริการสาธารณะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และร่วมติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงานของท้องถิ่น 
   - ปรับบทบาทและภารกิจการบริหารราชการระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่นให้ชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน เพื่อสามารถด าเนินภารกิจท่ีสนับสนุนเช่ือมโยงกัน และประสานการใช้ทรัพยากร
อย่างเหมาะสม ควบคู่ไปกับการเร่งรัดการด าเนินการถ่ายโอนภารกิจและงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยให้มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
   - บูรณาการความเช่ือมโยงของการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคสู่ท้องถิ่นโดยสนับสนุน
การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการผ่านกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดท่ีสอดคล้องกับ
แนวนโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติและระดับภาค ตลอดจนเช่ือมโยงกับแผนขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนชุมชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในทุกขั้นตอนของการจัดท าแผน 
   - สนับสนุนให้มีการบริหารท้องถิ่นรูปแบบพิเศษให้สอดรับกับระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของพื้นท่ี โดยสนับสนุนให้ท้องถิ่นที่มีศักยภาพและความพร้อมจัดต้ังเป็นมหานคร 
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   - สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐ พร้อมท้ังพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เป็นที่เช่ือถือไว้วางใจของ
ประชาชน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวมถึงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างค่านิยมของสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องชอบ
ธรรมและส่งเสริมเสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
   - จัดระบบงานให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัว รวดเร็วมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
และส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารผลงานและสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการส่งมอบบริการสาธารณะ พร้อมท้ังการพฒันาข้าราชการ โดยเฉพาะ
ข้าราชการรุ่นใหม่ท่ีจะต้องเป็นก าลังส าคัญของภาคราชการในอนาคต 
   - ปรับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้
เหมาะสมกับความสามารถ และประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานในลักษณะท่ีอาจแตกต่างกันตามพื้นท่ี ตามการ
แข่งขันของการจ้างงานในแต่ละสายอาชีพท่ีเหมาะสม และตามความจ าเป็นเพื่อรักษาคนเก่ง คนดีไว้ในราชการ 
รวมทั้งการสร้างความสมดุลของคุณภาพชีวิตข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้ดีขึ้น เพื่อให้สามารถ 
ด ารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีขวัญก าลังใจท่ีจะปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
 8.2 กฎหมายและการยุติธรรม 
   - ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบท่ีล้าสมัยและเปิดช่องให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ
หรือท า ให้เกิดประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งออกกฎหมายใหม่ ๆ เพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ขยายและ
ยกเลิกอายุความในคดีอาญาบางประเภทและคดีทุจริต ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกระดับอย่าง
จริงจัง และสนับสนุนให้ประชาชนมีโอกาสตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐมากขึ้น ส่งเสริมคุณธรรมคู่ความรู้ท้ังในและ
นอกสถานศึกษาเพื่อปลูกฝังค่านิยม “คนไทยต้องไม่โกง” 
   - พัฒนากระบวนการยุติธรรมให้มีระบบการอ านวยความยุติธรรมท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และเป็นธรรมต่อทุกกลุ่ม โดยส่งเสริมให้มีการน าหลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และหลักการระงับข้อพิพาท
ทางเลือกมาใช้ในการไกล่เกล่ียและประนอมข้อพพิาท ให้มีการจัดต้ังองค์กรประนอมข้อพิพาท มีกระบวนการ
ชะลอการฟ้องส าหรับคดีประมาท คดีลหุโทษ และคดีท่ีมีอัตราโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปีเป็นอย่างน้อย มีระบบ 
หรือกระบวนการให้สามารถพิจารณาคดีได้รวดเร็วและเป็นธรรมมากขึ้น 
   - พัฒนากฎหมายให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล ปรับ
ระบบงานและกระบวนการให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมและสิทธิเสรีภาพอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม ท้ังนี้ จะ
เร่งด าเนินการจัดต้ังองค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย และองค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมทั้งสนับสนุนการด าเนินการทางกฎหมายของหน่วยงาน
ของรัฐในการให้ความเห็น หรือตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักนิติธรรม 
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  - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกระบวนการยุติธรรมให้มากขึ้น ภายใต้การใช้
อาสาสมัครเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมต้ังแต่ช้ันป้องกันอาชญากรรม การไกล่เกล่ียข้อ
พิพาท การตรวจสอบการใช้อ านาจและการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ ส่งเสริมให้ผู้กระท าความผิด 
ท่ีพ้นโทษสามารถกลับสู่ชุมชนมาใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างปกติสุข ตลอดจนจัดให้มีบริการด้านทนายและการปรึกษา
ทางกฎหมายแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย 
   - พัฒนาระบบและวิธีการปฏิบัติในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าความผิดท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนและ
ผู้ใหญ่ให้มีความหลากหลายและเหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ผู้กระท าความผิดได้รับโอกาสในการแก้ไข 
ฟื้นฟู และสามารถกลับตนเป็นพลเมืองดี ไม่หวนกลับไปกระท าความผิดซ้ าอีก บนพื้นฐานของสิทธิและเสรีภาพท่ี
ผู้กระท าความผิดพึงได้รับ 
   - สนับสนุนและพัฒนาต ารวจให้มีประสิทธิภาพมีความโปร่งใส และเป็นต ารวจมืออาชีพท่ีมี
เกียรติและศักดิ์ศรี รวมท้ังด าเนินการให้มีการกระจายอ านาจของต ารวจท้ังในส่วนท่ีไม่ใช่ภารกิจหลักและกระจาย
อ านาจการบริหารไปยังส่วนภูมิภาค 
   - เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อ มูลข่าวสารกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้เกิดความโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐได้ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตาม ประเมินผลการท างาน
ของต ารวจ อัยการและผู้ใช้อ านาจรัฐอื่น ๆ 
8.3 สื่อและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
   - ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะจากทางราชการ และ
ส่ือสาธารณะอื่นได้อย่างกว้างขวาง เป็นธรรม และรวดเร็ว รวมท้ังให้กลไกภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในทุกมิติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
   - ปรับปรุงกลไกการส่ือสารภาครัฐให้ด ารงบทบาทส่ือเพื่อประโยชน์สาธารณะและสร้างความ
สมานฉันท์ในชาติ 
   - ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะ ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีมีผลตอบแทนเชิงพาณิชย์ต่ าโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนากิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
   - จัดให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประกอบวิชาชีพส่ือเพื่อให้ส่ือมีเสรี  ปราศจากการ
แทรกแซง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมท้ังยกเลิกและปรับปรุงกฎหมายท่ีขัดต่อสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน และส่ือมวลชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559)  
 

  การพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ระยะยาว 
จ าเป็นต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของแผนฯ เพื่อให้การพัฒนาประเทศ
ด าเนินไปในทิศทางท่ีต้องการ ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ 

“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค 
เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 

 
พันธกิจ 
  1. สร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ ควบคู่กับการสร้างสังคมท่ีมุ่งให้คนกินดีอยู่ดี มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี ปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติเหตุยาเสพติดและอบายมุข คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มี
วัฒนธรรมประชาธิปไตยและการบริหารจัดการท่ีดี 
  2. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพโดยใช้ความรู้และความคิดริเริ่มของคน
ไทย ขยายหลักประกันทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคน สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน รวมทั้ง
ยารักษาโรคท่ีใช้สมุนไพรจากทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมท้ังปรับโครงสร้างสาขาการผลิต
และการบริโภคของประเทศให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  3. สร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งสามารถป้องกันและรองรับผลกระทบและความเส่ียงจากวิกฤตเศรษฐกิจท่ี
จะเกิดขึ้นในอนาคต พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถ รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงอย่าง 
มีเหตุผล 
 
วัตถุประสงค์ 
  1. พัฒนาให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุขและสังคมมีการบริหารจัดการท่ีดี 
  2. พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้มีความพร้อมเผชิญการเปล่ียนแปลง 
  3. ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ สังคมและการเมืองมีความมัน่คงทรัพยากรธรรมชาติ  
และส่ิงแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ ประเทศมีการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 
 
เป้าหมายหลัก 
  1. สังคมไทยมีความสงบสุข 
  2. คนไทยทุกคนมีหลักประกันทางสังคมท่ีมีคุณภาพท่ีท่ัวถึง 
  3. เพิ่มผลิตภาพการผลิตรวม และในแต่ละภาคการผลิต 
  4. เพิ่มมูลค่าการผลิตภาคการเกษตรและภาคบริการ 
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  5. เพิ่มสัดส่วนและมูลค่าสินค้าท่ีผลิตโดยใช้ความคิดริเริ่ม 
  6. ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
  7. ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และคุณภาพส่ิงแวดล้อมดีข้ึน 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
  การวางแผนพัฒนาท่ีสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง และบรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ จะต้องก าหนดเรื่องส าคัญท่ี
จ าเป็นต้องด าเนินการ ให้เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ดังนี ้
 1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม  
  เน้นการสร้างโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงแหล่งเงินทุน ทรัพยากร และการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้
ให้กับตนเอง อยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคง ช่วยเหลือกลุ่มคนยากจน คนด้อย โอกาส แรงงานนอกระบบ แรงงานต่างด้าว 
ชนกลุ่มน้อย ให้ได้รับบริการต่างๆ ของสังคมอย่างเท่าเทียมกับคนกลุ่มอื่นๆ สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไข
ปัญหาความเหล่ือมล ้าและความขัดแย้งในสังคมไทยร่วมพัฒนาประเทศอย่างเต็มท่ีและเสริมสร้างความสัมพันธ์ของ
คนในสังคมให้เป็นน ้าหนึ่งใจเดียวกันโดยมีแนวทางส าคัญ ดังนี้ 
  • สร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถจัดการความเสี่ยงและสร้าง
โอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง โดยสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจระดับพื้นท่ี ปรับระบบการคุ้มครองทางสังคม 
ให้ครอบคลุมทุกคนอย่างท่ัวถึง ส่งเสริมการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรม และส่งเสริมการใช้ประโยชน์
เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิต 
  • สร้างโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมตามสิทธิพึงมีพึงได้ เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันในระดับตัว
คน และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ โดยสร้างโอกาสให้กลุ่มด้อย 
โอกาสได้รับบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง เสริมสร้างให้คนยากจนมีความมั่นคงในชีวิต
และพร้อมรับผลกระทบจากวิกฤตต่างๆรวมทั้งสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้ท่ัวถึงในสังคมไทย 
  • การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเลือกใช้ชีวิตในสังคมได้หลากหลายมากขึ้น และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในเร่ืองเศรษฐกิจสังคม และการเมืองอย่างมีคุณค่าและศักด์ิศรี โดยเปิดโอกาสให้ทุกคน 
สามารถแสดงออกทางความคิดอย่างอิสระ เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนให้สามารถจัดการปัญหาต่างๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และพร้อมรับกระแสการเปล่ียนแปลงท้ังภายในและภายนอกประเทศ สนับสนุนการพัฒนาส่ือท่ีดี 
ในการสร้างค่านิยมใหม่ๆ ในสังคมไทย ส่งเสริมให้ภาคเอกชนร่วมในการพัฒนาสังคมไทย เสริมสร้างระบบบริหาร
ราชการให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพและป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบให้ได้ผลเป็นรูปธรรม ปฏิรูป 
การเมืองไทยท้ังระบบให้เป็นประชาธิปไตยท่ีทุกคนสามารถมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม 
  • เสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้แน่นแฟ้นเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน โดยสร้างค่านิยมใหม่ท่ี
ยอมรับร่วมกันบนความไว้เนื้อเช่ือใจและเกื้อกูลกันในสังคม ส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองท่ีดี น าไปสู่การเป็น 
ประชาธิปไตยท่ีถูกต้องและเหมาะสม สร้างความเช่ือมั่นและความไว้วางใจให้เกิดข้ึนกับคนในสังคม 
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 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  
  มุ่งพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยให้มีความสามารถ  ด้วยการพัฒนาให้มีจิตสาธารณะหรือส านึก
รับผิดชอบต่อสังคม ๕ ด้าน ท้ังการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต คิดเป็น ท าเป็น การสะสมความรู้และน ามาคิด
เช่ือมโยง เกิดเป็นความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ การเปิดใจกว้างพร้อมรับทุกความคิดเห็นและการปลูกฝังให้จิตใจ
มีคุณธรรม รวมท้ังสร้างสภาพแวดล้อมของครอบครัวชุมชน และสังคมให้มั่นคง เอื้อต่อการพัฒนาคน โดยมี
แนวทางส าคัญ ดังนี้ 
  • ส่งเสริมคนไทยให้มีการเกิดที่มีคุณภาพ มีการต้ังถ่ินฐานที่สอดคล้องกับสภาพและโอกาสของพื้นที่ 
โดยส่งเสริมการเกิดท่ีมีคุณภาพและมีบุตรในจ านวนท่ีเหมาะสม สนับสนุนให้คนต้ังถิ่นฐานและมีการกระจายตัว 
ของประชากรอย่างสอดคล้องกับสภาพ โอกาส และทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี 
  • พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต โดย
พัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ท่ีก่อให้เกิดวัฒนธรรมการเกื้อกูลช่วยเหลือ 
ซึ่งกันและกัน ด้วยการพัฒนาให้มีจิตสาธารณะ ๕ ด้าน การสร้างสุขภาพคนไทยให้สมบูรณ์แข็งแรงท้ังร่างกาย
และจิตใจ ต้ังแต่ในครรภ์มารดาจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต สร้างความเข้มแข็งให้สถาบันหลักของสังคมท้ัง 
สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา ให้มีบทบาทหลักในการเล้ียงดูเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี มี
คุณธรรม และท าประโยชน์แก่ส่วนรวม 
  • ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้คนทุกกลุ่มทุกวัยมีทางเลือกและ
สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และความรู้ท่ีหลากหลาย ท้ังท่ีเป็นวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและความรู้ใหม่โดยสร้างนิสัย
ใฝ่รู้ต้ังแต่วัยเด็ก ควบคู่กับการส่งเสริมให้องค์กรและส่ือทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีท าให้เกิดความคิดริเริ่ม การ
สร้างปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาทางเลือกเพื่อเพิ่มโอกาส
ทางการศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามความสนใจ 
  • เสริมสร้างค่านิยมที่ดีและวัฒนธรรมไทยที่ดี ให้สนับสนุนกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ โดยส่งเสริมบทบาทสถาบันทางสังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ ประสานกลไกการด าเนินงาน 
ท้ังในระดับครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น ชาติ และสากลให้เช่ือมโยงกันส่งเสริมภาคเอกชนด าเนินธุรกิจท่ีรับผิดชอบ
ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
 
 3. ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและม่ันคงของอาหารและพลังงาน 
  เป็นการสร้างภาคเกษตรให้เข้มแข็ง สามารถผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพเพียงพอส าหรับผู้บริโภคใน
ประเทศ เป็นฐานการผลิตท่ีท าให้เกษตรกรเกิดความมั่นคงในอาชีพและรายได้  รวมท้ังใช้เป็นแหล่งยาจาก
สมุนไพร ให้ภาคเกษตรเป็นแหล่งอาหารและพลังงาน รวมท้ังจัดหาพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการใช้ใน
ประเทศ โดยมีแนวทางส าคัญ ดังนี้ 
  • พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้การผลิตในภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยรักษาและคุ้มครอง
พื้นท่ีท่ีใช้ท าเกษตรได้ สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีท่ีดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในท่ีดิน  ปรับปรุง
กฎหมายปฏิรูปท่ีดิน เร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์หรือให้สิทธิในการจัดสรรท่ีดินแก่เกษตรกรผู้ไร้ท่ีท ากิน ศึกษา 
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ระบบการบริหารจัดการธนาคารท่ีดินเพื่อจัดสรรให้กับเกษตรกรรายย่อย บริหารจัดการน ้าให้เพียงพอกับความ
ต้องการในภาคเกษตร กระจายน ้าในระบบชลประทานอย่างเป็นธรรมและพัฒนาแหล่งน ้าขนาดเล็กในไร่นา 
  • เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและเพิ่มมูลค่าผลผลิต โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์
พืชพันธุ์สัตว์ ควบคู่กับการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการผลิต การตลาด การวิจัยพัฒนาสินค้า
เกษตรท่ีเป็นท่ีต้องการของตลาด พัฒนาระบบขนส่ง ใช้ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตท่ีไม่ท าอันตรายต่อ
ส่ิงแวดล้อม พัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มราคาให้สูงขึ้นและสามารถขายได้ มีคุณภาพได้มาตรฐาน รณรงค์ให้
เกษตรกรลดการใช้สารเคมีและใช้สารท่ีมาจากธรรมชาติมากขึ้น พัฒนาระบบควบคุมและตรวจสอบการผลิตให้
รวดเร็ว ท่ัวถึง และประหยัดส าหรับเกษตรกร สนับสนุนให้มีการรับรองสินค้าอาหารปลอดภัยท่ีเป็นท่ียอมรับ
ส่งเสริมการผลิตท่ีปลอดจากการตัดแต่งพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) ให้มีระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดสินค้า
เกษตรล่วงหน้าท่ีเข้มแข็ง ส่งเสริมภาคเอกชนและองค์กรชุมชนให้มีบทบาทร่วมกันในการบริหารจัดการระบบ 
สินค้าเกษตร และการจัดการด้านการตลาด 
  • สร้างความม่ันคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยพัฒนาระบบประกันรายได้เกษตรกรให้
ครอบคลุมเกษตรกรท้ังหมด พัฒนาระบบประกันภัยพืชผลการเกษตรจากภัยธรรมชาติ ส่งเสริมการท าเกษตรแบบมี
สัญญาท่ีสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย พัฒนาระบบสวัสดิการให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบและเกษตรกร วาง
แนวทางส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เข้าสู่ภาคเกษตร พัฒนาสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง พัฒนาให้เกษตรกรรายย่อย
พร้อมแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน และส่งเสริมให้มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชแต่ละชนิด 
  • สร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงานในระดับครัวเรือนและชุมชน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรท า
การเกษตรท่ีผลิตอาหารได้เพียงพอและหลากหลาย ดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน  สนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายการผลิตและการบริโภคท่ีเกื้อกูลกันในชุมชน ส่งเสริมการน าวัตถุดิบเหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตเป็น
พลังงานทดแทนใช้ในครัวเรือนและชุมชน ฟื้นฟูค่านิยมและวัฒนธรรมท่ีดี โดยเฉพาะวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทาง
การเกษตรท่ีให้ความส าคัญกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นท่ีให้เป็นเครื่องมือ
ในการสร้างความเข้มแข็งด้านอาหารและพลังงานให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างเป็นระบบ 
  • สร้างความม่ันคงด้านพลังงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็งภาคเกษตร โดย
วิจัยและพัฒนาการผลิตพลังงานจากพืชพลังงาน  ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและพัฒนาพลังงานทดแทน
สนับสนุนให้มีการผลิตและใช้พลังงานหมุนเวียนในชุมชน  สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ๆ ใน
ภาคการผลิตท่ีก่อให้เกิดการประหยัดและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และสร้างความเข้าใจการพัฒนาพลังงานทาง 
เลือกในอนาคต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  • ปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐที่สร้างสมดุลของอาหารและพลังงาน  โดยสนับสนุนบทบาทของ
เกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการ 
เกษตร ปรับบทบาทหน่วยงานภาครัฐให้เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาด้านเกษตร อาหาร และพลังงานท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน ให้มีกลไกตรวจสอบการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมของชุมชน สนับสนุนให้ภาคเอกชน 
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ออกใบรับรองและบริการต่างๆ โดยภาครัฐก ากับและตรวจสอบพัฒนาปรับปรุงกฎหมายให้มีเหมาะสมกับการ
คุ้มครองพันธุ์พืช และสมุนไพร 
 4. ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการสร้างปัจจัยแวดล้อม  
  สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าและบริการในภูมิภาคท่ีใช้การสร้างความรู้
ใหม่ๆ เป็นเครื่องมือน าไปสู่ความยั่งยืนใน 
ระยะยาว พร้อมกับสร้างระบบประกันและบริหารจัดการความเส่ียงในด้านเศรษฐกิจ สร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อ
การผลิต การค้า และการลงทุน รวมทั้งการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ สร้างเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานและ 
การจัดการขนส่งภายในท่ีเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาค โดยมีแนวทางส าคัญดังนี้ 
  • พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร ให้การผลิตสามารถเพิ่มราคาผลผลิตท่ีสามารถแข่งขันได้ในระยะยาว
โดยไม่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านการผลิตและ
แปรรูปสินค้าเกษตร และปรับปรุงการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส 
  • พัฒนาภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยพัฒนาคุณภาพคนผ่านระบบการศึกษา การฝึกอบรม และ
พัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องใช้กฎระเบียบท่ีโปร่งใส  ตรวจสอบได้ เช่ือมโยงการผลิตภาคอุตสาหกรรมกับ
อุตสาหกรรมท้องถิ่น และกระจายการพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่ภูมิภาคพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีใช้ความคิดริเริ่ม และ
ไม่เป็นอันตรายต่อส่ิงแวดล้อมพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมท่ีไม่ท าลายส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีเศรษฐกิจหลัก  ฟื้นฟู
ส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีอุตสาหกรรมหลักของประเทศอย่างต่อเนื่อง เตรียมพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจหลักแห่งใหม่ ภายใต้
การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี 
  • พัฒนาภาคบริการ โดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการท่ีใช้ความเป็นไทยและการ
สร้างความรู้ใหม่ๆ ขยายฐานการผลิตและการตลาดภาคธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพออกสู่ตลาดต่างประเทศ 
พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการส่งเสริมการลงทุนธุรกิจบริการภายในประเทศ  ส่งเสริมการลงทุนจาก
ต่างประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียวเส่ือมโทรม และพัฒนายกระดับคุณภาพ 
แหล่งท่องเท่ียวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและชุมชน  บริหารจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเอกชน ท้องถิ่น ชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อย และวิสาหกิจชุมชน 
ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
  • พัฒนากลุ่มสินค้าที่ใช้ความคิดริเร่ิม โดยส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาเชิงลึกในกลุ่มสินค้าเหล่านี้ 
ใช้ความคิดริเริ่มเพิ่มราคาสินค้าและบริการ พัฒนาปัจจัยแวดล้อม พัฒนาบุคลากรให้สามารถตอบสนองความ 
ต้องการของภาคการผลิตและบริการท้ังในระดับวิชาชีพและผู้ประกอบการ 
  • พัฒนาภาคการค้าและการลงทุน โดยเสริมสร้างประสิทธิภาพการตลาดและการกระจายผลผลิตไปสู่
ตลาด พัฒนาทักษะและความรู้ของผู้ประกอบการไทยในภาคการผลิตและการค้า ผลักดันการจัดท าความตกลง 
การค้าเสรี และใช้ประโยชน์จากข้อตกลงท่ีมีผลบังคับใช้ พร้อมท้ังวางแนวทางป้องกันผลเสียท่ีอาจเกิดขึ้น 
  • พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และความรู้ใหม่ๆ ด้วยการลงทุนวิจัยและพัฒนา น าผลงานวิจัย
ไปต่อยอด ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และพัฒนาชุมชน สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวย 
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ต่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และความรู้ใหม่ๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจัง 
พัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และความรู้ใหม่ๆ ให้ท่ัวถึงและเพียงพอ 
  • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบจัดการขนส่งให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ เช่น ถนน ไฟฟ้า 
ประปา ฯลฯ และการบริหารจัดการระบบขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารท่ีทันสมัยส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  • ปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจ และกฎ ระเบียบต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจอย่างเป็น
ธรรม โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค พัฒนาบุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย ผลักดันให้
มีการประกาศใช้กฎหมายใหม่ๆ เพื่อรองรับการค้าเสรี ศึกษาทบทวนกฎหมายท่ีเอื้อต่อการพัฒนาการผลิตสินค้า
และบริการท่ีใช้ความคิดริเริ่มและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา จัดให้มีกระบวนการบังคับใช้กฎหมายป้องกัน
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายดูแลอุตสาหกรรมท่ีย้ายฐานการผลิตเข้ามาในประเทศและปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก 
 5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศและความม่ันคงของประเทศใน
ภูมิภาค  
  เป็นการเตรียมพร้อมและปรับตัวรองรับการเปล่ียนแปลงของโลกและภูมิภาค โดยเฉพาะการ
เป็นประชาคมอาเซียนส่งเสริมบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศให้เด่นชัด รวมทั้งบรรเทาผลกระทบเชิงลบและ
ประเด็นปัญหาร่วมระหว่างประเทศ มีแนวทางส าคัญ ดังนี้ 
   • ขยายความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ และความเป็นหุ้นส่วนกับประเทศคู่ค้าของไทย
ในภูมิภาคต่างๆ ท่ีจะท าให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทย 
  • เสริมสร้างความเข้มแข็งกลไกการพัฒนาระดับพื้นที่ ในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดให้เช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 
  • พัฒนาฐานการลงทุนให้สามารถแข่งขันในภูมิภาค โดยร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านสร้างฐานการ
ผลิตตามแนวเขตเศรษฐกิจ พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดน  โดยเฉพาะการคมนาคมขนส่ง
มาตรฐานการให้บริการและอ านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและ
ประกอบการท้องถิ่น ประสานแผนพัฒนาพื้นท่ีเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 
  • ป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม  ยาเสพติดภัยพิบัติ และเชื้อโรค โดยพัฒนา
ศักยภาพและความพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาข้ามชาติด้านการก่อการร้าย  ปัญหายาเสพติด และการ
หลบหนีเข้าเมือง เตรียมพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุฉุกเฉิน และสร้างความร่วมมือในภูมิภาค 
  • ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทั้งทางบกและทางทะเล  โดยพัฒนาองค์กร กลไกในภาคส่วนต่างๆ และเสริมสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับนานาประเทศ รวมท้ังพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ภารกิจความมั่นคง 
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 6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
  เป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ผลักดันการผลิตและบริโภค
ของประเทศไปสู่การเป็นสังคมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมรองรับการ
เปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ มีแนวทางส าคัญ ดังนี้ 
  • การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคุ้มครอง 
รักษา และฟื้นฟูฐานทรัพยากร ดิน แหล่งน ้า ป่าไม้ ชายฝ่ังทะเล แหล่งแร่และความหลากหลายของพันธุ์พืชพันธุ์
สัตว์ พัฒนาฐานข้อมูล ระบบข้อมูลข่าวสารเชิงพื้นท่ี และการจัดการความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปรับปรุงการ
บริหารจัดการท่ีดินท้ังระบบ กระจายการถือครองท่ีดินให้เกิดความเป็นธรรมและคุ้มครองเกษตรกรยากจนให้
สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคง สร้างแรงจูงใจและสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุง
ระบบบริหารจัดการน ้า สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนร่วมพัฒนาแหล่งน ้า อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นธรรม 
  • การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและพฤติกรรมการบริโภคสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย
ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต ให้ความรู้ด้านการ
บริโภคอย่างเหมาะสมและไม่ท าลายส่ิงแวดล้อม เสริมสร้างระบบการคุ้มครองผู้บริโภค และส่งเสริมเครือข่าย ส่ือ 
โฆษณา และประชาสัมพันธ์ให้มีบทบาทในการปรับไปสู่การบริโภคท่ียั่งยืน 
  • การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของภาคการผลิตและบริการที่น าไปสู่สังคมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยปรับระบบการผลิตของภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  ท้ังการผลิตสินค้าท่ีเป็น
วัตถุดิบและสินค้าบริโภค ส่งเสริมการท าเกษตรท่ีเกื้อกูลกับระบบนิเวศ ตามแนวคิดของการท าเกษตรยั่งยืน 
ส่งเสริมภาคบริการให้เป็นก าลังผลักดันเศรษฐกิจให้ขยายตัว  และสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าหรือ
บริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
  • การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน  โดยวางผังเมืองท่ีค านึงถึงวัฒนธรรม สังคม 
ส่ิงแวดล้อม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีให้ความส าคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการบรรเทาผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมและชุมชน 
  • การยกระดับความสามารถในการปรับตัวรองรับกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยพัฒนาความรู้ 
และระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ  พัฒนาเครื่องมือในการบริหาร
จัดการ เพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกและการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ 
  • การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม โดยพัฒนาชุมชนให้
เข้มแข็ง และส่งเสริมสิทธิชุมชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากร สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วม พัฒนา 
กลไกการจัดการร่วมที่ประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน 
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ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาของจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เช่ือมโยงสู่สากล 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่า 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและสุขภาพ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์และการจัดการ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย 

วิสัยทัศน์      “เมืองทองของวัฒนธรรมล้านนา  น าการค้าสู่สากล   ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข”  
พันธกิจ 
  1. สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเท่ียว การเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป 
เพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นท่ี โดยสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานการผลิตได้แก่ การจัดหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
การพัฒนาท่ีดินให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. จรรโลงวัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะ ทุนทางสังคมของล้านนา การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัด
การศึกษาและสาธารณสุขแบบบูรณาการ 
  3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  4. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นท่ีปกติและชายแดน ป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน 
  5. ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็น 
    ศูนย์กลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน  
    เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS  และ ASEAN 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  การใช้บริบทด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตาม
    แนวคิดทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัว 
    ชุมชนและสังคม 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข   
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และ
    ยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อ าเภอเมืองเชียงราย 
วิสัยทัศน์     “  อ าเภอเมืองเชียงราย มีความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน การเกษตรปลอดภัย  

 มีความโดดเด่นทางด้านท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย  
มีการรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 :  พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 :  พัฒนาการค้า เสริมสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 :  สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่า 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :  ด ารงฐานวัฒนธรรม และทุนทางสังคมของล้านนา 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 :  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งกระบวนการประชาสังคม 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์และการจัดการ ส่ิงแวดล้อมท่ีดี 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 7 :  การเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นท่ี 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 8 :  ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเชียงราย 
วิสัยทัศน์       “ร่วมประสาน มุ่งบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ท างานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข” 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐาน
   อื่น  ๆท่ีจ าเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 :  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 :  การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 :  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
วิสัยทัศน์    “ชุมชนเข้มแข็ง  แหล่งท่องเท่ียวสวยงาม สืบสานวัฒนธรรม ก้าวล้ าการศึกษา การพัฒนาโปร่งใส” 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การขจัดความยากจน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย ์
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว เศรษฐกิจ พาณิชย์และการเกษตร 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงของรัฐ 
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การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
  นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
   -  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้มี คุณภาพ ครอบคลุม  และตอบสนองความต้องการของ 
     ประชาชนในพื้นท่ีและประชาชนโดยท่ัวไป 

-  จัดการศึกษาของเด็กวัยก่อน เรียนให้มีคุณภาพ 
-  การอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
-  ท านุบ ารุงศาสนา 

  นโยบายด้านการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ 
-  ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์และการ แปรรูป  เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 
-  พัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของ 

     เกษตรกร 
-  ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม นอกฤดูกาล  ท านา  เพื่อเพิ่มรายได้ 

  นโยบายด้านสังคม 
-  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ 
-  การจัดสวัสดิการสังคม  และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน 
-  การพัฒนากลุ่มพัฒนาสตรี  กลุ่มเยาวชน  และกลุ่มองค์กรภาคประชาชนอย่างท่ัวถึงและ 

     เป็นธรรม   
-  ต่อต้านและลดปัญหาการแพร่  ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ต าบล 

นโยบายด้านสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม 
-  สนับสนุนการด าเนินงานของอาสาสมัคร  สาธารณสุขมูลฐาน  (อสม.) 
-  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน 
- ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ  ให้ได้มาตรฐาน 

นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
   - ปรับกระบวนทัศน์และกระบวนการจัดการ  ตลอดจนพัฒนาหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ต้ังแต่ระดับล่างจนถึงระดับสูงให้เกิดวิสัยทัศน์กว้างไกล ทันสมัย  โดยมุ่งเน้นเพื่อประโยชน์สุขของชาวต าบลรอบเวียง 
   - ปรับปรุงและพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  เพื่อสนองตอบต่อภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลรอบเวียง  ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
   - ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล  ก าชับให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และมี
ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักเล็กแต่มีประสิทธิภาพ 
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ผลการพัฒนาในแผนพัฒนาที่ผ่านมา 
 1.การขจัดความยากจน 
 การขจัดความยากจนท่ีผ่านมา มีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรกรรม สนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาความยากจนตามแนวนโยบายของรัฐ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมออมทรัพย์ และสนับสนุนการศึกษาอบรม
และฝึกอาชีพเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
 2.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและบริการสาธารณะท่ีผ่านมา ปัญหาและความต้องการของประชาชน
มาจากกระบวนการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและต าบล โดยยึดหลักความเป็นธรรม โดยอาศัยมติท่ีประชุม
ประชาคมเสียงข้างมากแต่ก็ไม่ละท้ิงเสียงข้างน้อยมี ท่ีผ่านมา อบต.รอบเวียง เน้นการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน โดยมีการก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม ถนน สะพาน และทางระบายน้ า ก่อสร้างอาคาร
สถานท่ีสาธารณประโยชน์การบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆในพื้นท่ี  
 3.การพัฒนาด้านสังคม  และทรัพยากรมนุษย์ 
 การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์ท่ีผ่านมา มีการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา มุ่งเน้นการ
สนับสนุนงบประมาณแก่สถานศึกษาเกี่ยวกับ อาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) และการพัฒนาศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กทางด้านการเรียนการสอน และการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ด้านกีฬาและนันทนาการ มีการส่งเสริม
การเล่นกีฬา และนันทนาการส าหรับเด็กเยาวชน และประชาชนในพื้นท่ีทุกเพศทุกวัย ส่งเสริมสนับสนุนศาสนา 
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุข มีการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานด้าน
สาธารณสุขมูลฐาน มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยบริการสาธารณะสุขในการสนับสนุนบุคลากร การให้
ความรู้ และการป้องกันโรคต่างๆ ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ
ผู้ด้อยโอกาส และส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในพื้นท่ี 
 4.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  เศรษฐกิจ  พาณิชย์และการเกษตร 
 การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว เศรษฐกิจ พาณิชย์และการเกษตรท่ีผ่าน มีการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ การ
รวมกลุ่ม เพิ่มรายได้ มุ่งเน้นการจัดต้ังกลุ่มอาชีพ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต และการจัดอบรมอาชีพ ส่งเสริม
สนับสนุนทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ และส่งเสริม 
พัฒนาการท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียว 
 5.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และพัฒนาสิง่แวดล้อม 
 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาส่ิงแวดล้อมท่ีผ่านมา มีการมุ่งเน้นด้านพัฒนาแหล่งน้ า ทางน้ า  
เพื่ออุปโภคและบริโภคและการเกษตร ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบการก าจัดขยะมูลฝอย ส่งเสริมสนับสนุนการ
สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลรักษาและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษ 
  
   
 
 
 
 
 



-46- 
 

 6.ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีท่ีผ่านมา มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย  ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในท้องถิ่น 
ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานท้องถิ่นและพัฒนาบุคลากร พัฒนาประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาและการ
บริการประชาชน บริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 7.ส่งเสริมการรักษาความม่ันคงของรัฐ 
 การส่งเสริมการรักษาความมั่นคงของรัฐท่ีผ่านมา มีการส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันปัญหายาเสพติด การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จัดหาวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ส่งเสริมการจัดระบบการตรวจตรา เฝ้าระวัง โดย อปพร. และ
สายตรวจอาสา 
 
3.2 ปัจจัยและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
วิเคราะหข์้อมูลสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมในพืน้ที่ ซ่ึงคาดการณ์ว่าจะ
เกิดขึ้นในอนาคต 
  ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
   - ปัญหาการการขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร 
   - ปัญหาการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะยังไม่ท่ัวถึง 
   - ปัญหาการขยายเขตบริการบางพื้นท่ียังไม่ครอบคลุม 
   - ปัญหาด้านการคมนาคมถนนสายหลัก สายรอง ตรอกซอย 
   - ปัญหาถนนเข้าพื้นท่ีการเกษตร สะพาน และท่อระบายน้ า 
   - ความต้องการในป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้
  ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สมุนไพร การแพทย์แผนไทย 
   - ต้องการอนุรักษ์ ฟื้นฟู วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  - ต้องการส่งเสริม ท านุบ ารุงพุทธศาสนาและจัดกิจกรรมด้านศาสนาวัฒนธรรมให้ 
   - การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน 
   - ส่งเสริมการประกอบอาชีพหลัก อาชีพรอง อาชีพเสริม และการรวมกลุ่ม 
   - ปัญหาการก าจัดขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ 
   - การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   - การมีส่วนร่วมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
   - การจัดการด้านจราจรติดต้ังสัญญาณ เครื่องหมายจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุ 
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ผลการวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาและโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
   - มีงบประมาณเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี 
   - มีการจัดท าแผนงานโครงการท่ีชัดเจน 
   - บุคลากรท้ังฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ ามีความพร้อม สามารถท างานร่วมกันได้เป็นอย่างดี
    ผลงานเป็นรูปธรรม 
   - ประชาชนมีความพึงพอใจการให้บริการ 
   - นโยบายการบริหารมีความชัดเจน น าไปสู่การปฏิบัติได้ 
   - มีอาคารสถานท่ีท างานเหมาะสม 
   - ส่วนราชการ หน่วยงานอื่นให้ความร่วมมือในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
   - มีหน่วยงานด้านสุขภาพครอบคลุมพื้นท่ี 
   - นโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น เพิ่มโอกาสในการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการของประชาชน ท าให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามากขึ้น 

 
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค ประเทศ และต่างประเทศในเร่ืองที่ส่งผลกระทบต่อองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
  ASEAN ก่อต้ังขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา บนพื้นฐานของความต้องการจะ
สกัดกั้นการขยายตัวของประเทศท่ีมีแนวคิดสังคมนิยม โดยมีประเทศร่วมก่อตั้ง ๕ ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย 
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และสิงคโปร์ ในเวลาต่อมา ได้มีประเทศต่างๆ เข้าเป็นสมาชิกเพิ่มเติมได้แก่ 
บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา รวมมีสมาชิกท้ังหมด ๑๐ ประเทศ หลังจากสงครามเย็น
ส้ินสุด โลกก้าวเข้าสู่ยุคสงครามทางการค้า การต่อสู้ทางอุดมการณ์ทางการเมืองได้อ่อนกระแสลง และถูกทดแทน
ด้วยการต่อสู้ทางเศรษฐกิจ ซึ่งท าให้เกิดการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อเพิ่มอ านาจการต่อรอง ดังจะ
เห็นได้จากความพยายามในการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ อาทิ AFTA NAFTA EU WTO 
เป็นต้นปรากฏการณ์การรวมตัวของ EU เป็นรูปแบบของสมาพันธรัฐ คือ แต่ละรัฐท่ีรวมกันนั้น ยังคงมีเอกราช 
เป็นของชาติตัวเอง หรือเรียกว่า confederal state ภายใต้ข้อตกลงยกอ านาจบางอย่างให้องค์กรท่ีเหนือกว่ารัฐ
เป็นผู้ดูแล โดยใช้กติกาตามสนธิสัญญา (EU-Masstrict Treaty) ผลของ EU ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงระบบ
เศรษฐกิจของประเทศสมาชิก สืบเนื่องจากการเปล่ียนกฎกติกาท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การใช้เงินสกุลเดียวกัน การผ่อน
ปรนเรื่องพรมแดน หรือมาตรการภาษีการค้า ๐% เป็นต้น 
 ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ประกอบด้วย ๓ เสาหลัก ได้แก ่
 ๑) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community: APSC) 
 ๒) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 
 ๓) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) 
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  ตามท่ีกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จ านวน 10 ประเทศ ได้รวมตัวจัดต้ังสมาคม
ประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nation หรือ ASEAN) ซึ่งเป็นองค์กร
ระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในช่วงต้ังแต่ ปี 2510 ถึง 2534 สมาคมเอเชียให้
ความส าคัญด้านการเมือง และความมั่นคง มุ่งส่งเสริมสันติภาพ และเสถียรภาพในภูมิภาค ต่อมาในปี 2535 
ประเทศไทยในฐานะสมาชิกสมาคมอาเซียได้ผลักดันให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศใน
อาเซียนได้ผลักดันให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศในอาเซียน โดยให้มีการจัดต้ังเขตการค้าเสรี
อาเซียน (ASEAN Free Trade Area) หรือ อาฟต้า (AFTA) ในการลดภาษีศุลการกร ระหว่างกันเหลือร้อยละ 
0.5 เป็นท่ีเรียบร้อยเมื่อปี 2551 ซึ่งได้ส่งผลให้ปัจจุบันบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมท้ัง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศในอาเซียนเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคและภูมิภาคใกล้เคียง คือ จีน และอินเดีย ตลอดจนภูมิภาคอื่น เช่น สหภาพยุโรป อีกท้ังได้
เกิดปัญหาความท้าทาย ความมั่นคงในในรูปแบบใหม่ เช่น โรคระบาด การก่อการร้าย ยาเสพติด การค้ามนุษย์ 
ส่ิงแวดล้อม ภัยพิบัติ ท าให้อาเซียจ าเป็นต้องปรับตัว เพื่อให้สามารถรับมือการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม 
ระหว่างประเทศ ประกอบกับท่ีประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียนปี  2550 (2007) ณ เมืองเบซู ประเทศฟิลิปปินส์ ผู้น า
อาเซียนได้ตกลงให้มีการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) ซึ่ง
เป้าหมายส าคัญของการสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วย  
 1.เพื่อให้อาเซียนเป็นฐานการผลิต มีการเคล่ือนย้ายสินค้า ทุน และปัจจัยการผลิตอื่นๆได้อย่างเสรี 
 2.เพื่อสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 3.เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค ลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างสมาชิกเก่าและ
สมาชิกใหม่ 
 4.เพื่อบูรณาการเศรษฐกิจของอาเซียนเข้ากับเศรษฐกิจโลก โดยผ่านการจัดท าข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) 
กับประเทศนอกภูมิภาค 
  การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศในสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใน
กรณีประเทศไทย ส่วนท่ีส าคัญ คือการปรับตัวและการเตรียมความพร้อมของชุมชนท้องถิ่นในการก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน เพราะว่าถ้าหากชุมชนท้องถิ่น ไม่มีมาตรการหรือแผนรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ก็จะเกิดความเสียเปรียบทางด้านการแข่งขัน กรตลาด ตลอดจนทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมท้องถิ่น ท่ี
ถือว่าเป็นส่ิงท่ีอยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างช้านาน และการสร้างชุมชนท้องถิ่นท่ีมีวิสัยทัศน์ ให้มีความสามารถใน
การบูรณาการเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนให้เข้ากับบริบทของชุมชนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
มีภารกิจส าคัญในการจัดบริการสาธารณะให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น จ าเป็นต้องเล็งเห็น
ถึงความส าคัญของการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับประชาชน โดย
ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นและการบริหารงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถรองรับ
ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน ท้ังนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
วางแผน และเตรียมความพร้อมในการรองรับผลกระทบของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนท่ีมีต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และประชาชนในท้องถิ่น 7 ด้าน ดังนี้ 
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  1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการสร้างเครือข่ายคมนาคม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   
ท าให้เกิดการรวมตัวของเศรษฐกิจท่ีมีมูลค่า และช่องทางการกระจายสินค้าเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นจะเกิดการ
เรียกร้องจากกลุ่มนักลงทุนท่ีเข้ามาลงทุนในประเทศไทยให้มีการการพัฒนาเครือข่ายการคมนาคม เพื่อให้       
การเคล่ือนย้ายสินค้าและแรงงานมีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการขยายการผลิต ไฟฟ้าและประปา ซึ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจไม่สามารถด าเนินการได้โดนล าพัง จ าเป็นต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  2.การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชน การหล่ังไหลเข้ามาของทุนต่างชาติท่ีจะ   
เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทบทวนบทบาทในการดูแลและช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิตในพื้นท่ี
โดยอาจจะต้องมีนโยบายในการส่งเสริมอาชีพ ท้ังอาชีพหลักและอาชีพเสริมเปิดรับวิสัยทัศน์ในกระบวนการผลิต
แบบใหม่ เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตให้เป็นมาตรฐานเท่าเทียมกับระดับสากล 
  3.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป้าหมายเรื่องการสร้างความยั่งยืน         
ด้านส่ิงแวดล้อมของประชาคมอาเซียน ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเร่งปรับระบบการบริหารจัดการ
ด้านส่ิงแวดล้อม ซึ่งจะต้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติและจัดการอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เน้นการจัดการบนพื้นฐานของความเป็นเจ้าของร่วมกัน 
เพื่อสร้างความรัก ความหวงแหนในทรัพยากร และก่อเกิดกี่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม อย่างไร   
ก็ตามต้องไม่ลืมเรื่องของการควบคุมมาตรฐานของการดูแลรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อให้
เกิดการจัดการท่ีทีประสิทธิภาพ ตลอดจนอาจต้องทบทวนของเขตอ านาจหน้าท่ีระหว่างองค์กรปกครอง       
ส่วน ท้องถิ่นและภาคส่วน ท่ี เกี่ ยวข้องเพื่ อให้มีการบูรณาการการท างานร่วมกันในเรื่องการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  4.การพัฒนาคุณภาพชีวิต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเตรียมรับผลกระทบจากปัญหาสังคม
และสาธารณสุขท่ีอาจเกิดจากการเคล่ือนย้ายแรงงานและนักท่องเท่ียวโดยเสรี อาทิ โรคระบาด ความขัดแย้ง  
ทางสังคมและเช้ือชาติ และอาชญากรรมข้ามชาติ อาทิ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
ต้องเน้นการจัดบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานท่ีก าหนดในแต่ละงานหรือกิจกรรมอย่างเคร่งครัด รวมท้ังจะต้อง
จัดสวัสดิการสังคมส าหรับเด็ก กลุ่มเส่ียง และกลุ่มด้อยโอกาสอย่างมี คุณภาพและท่ัวถึง นอกจากนี้           
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับการเข้าถึงการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งจะท าให้ชุมชน  
มีการด ารงชีวิตท่ีปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
  5.การรักษาความสงบเรียบร้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีบทบาทในการเฝ้าระวัง
ปัญหาอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้นรวมท้ังอาจต้องพัฒนาระบบและจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานอพยพร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตลอกจนร่วมกับชุมชนในการก าหนดกติกาและหลักเกณฑ์ของชุมชนให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้
ภายใต้แนวคิดสังคมท่ีเอื้ออาทรและมีความมั่นคง 
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  6.การจัดการด้านการศึกษา ภาษา วัฒนธรรม จารีตประเพณี การศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นของการ
พัฒนาด้านต่างๆเสมือนประตูเช่ือมกับโลกภายนอก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าท่ีในการจัดและส่งเสริม
การศึกษาให้แก่ประชาชนและชุมชนต้องพัฒนาประชาชนและชุมชนให้สามารถก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้โดย
ต้องเน้น การพัฒนามาตรฐานด้านการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา โดยปรับ
หลักสูตรการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนเพื่อการ
ส่ือสารท่ีดี การพัฒนาและสนับสนุนครูผู้สอนให้มีการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิกและ      
น าเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการเรียนการสอน ท าให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ท่ีทันสมัย มีความเป็นสากลและ    
มีคุณภาพ นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดท าข้อมูลท่ีจ าเป็นต่อแรงงานต่างชาติ เป็น
ภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ส าหรับเรื่องวัฒนธรรมและจารีตประเพณีนั้น นอกจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของประ เทศเพื่อนบ้าน          
ในอาเซียนแล้ว ยังต้องเป็นส่ือกลางในการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเชิงวัฒนธรรมระหว่างประชาชนในเขตพื้นท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในประเทศอาเซียนอื่นท่ีมีพรมแดนติดต่อกัน ซึ่งมักจะมีวัฒนธรรม      
ท่ีคล้ายคลึงกัน การจัดกิจกรรมเช่นนี้จะช่วยให้ประชาชนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น 
  7.การปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจต้องมีการจัดต้ังหน่วยงานด้าน
วิเทศสัมพันธ์ โดยเฉพาะในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนเพื่อรับรองเนื้องานด้านการต่างประเทศและความร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน และเพื่อให้สามารถส่ือสารท าความเข้าใจกับประชาชนจากประเทศอื่นท่ีมาติดต่อราชการได้ 
 
ผลกระทบของ AEC ต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางการปรบัตัว 
ผล 

ผลกระทบ แนวทางการปรับตัว 
๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน • จ าเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของ

การลงทุนภายในท้องถิ่น เช่นการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและ
ขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานท่ีจ า เป็นต่อการผลิตเช่น ไฟฟ้า และ
ประปา ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ าเป็นต้องประสาน
ความร่วมมือกับส่วนราชการ 
อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

๒) การพัฒนาส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ • จ าเป็นต้องทบทวนถึงบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การดูแลและช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายใต้
ท้องถิ่นรวมถึงวิสาหกิจชุมชน และอาจจ าเป็นต้องทบทวนนโยบาย 
และบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการ
ลงทุนภายในท้องถิ่น 
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๓) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม • ต้องมีบทบาทมากขึ้นในการเฝ้าระวังการท าลาย

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
• มีการก าหนดแผนและมาตรการป้องกันและบรรเทาวิกฤติ
ทางด้านส่ิงแวดล้อม 
• มีการซักซ้อมท าความเข้าใจในแนวทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมรวมทั้งทบทวนขอบเขตอ านาจ
หน้าท่ีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และภาคส่วนท่ี 
เกี่ยวข้อง 

๔) สังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอาจมีปัญหา
สืบเนื่องมาจากแรงงานอพยพ ท้ังในปัญหาความ
ยากจน และโรคระบาด 

• อาจต้องมีแนวทางหรือนโยบายท่ีชัดเจนในเรื่องต่างๆ อาทิ การ
ป้องกันโรคระบาดและการจัดการสาธารณสุขข้ันมูลฐาน การ
จัดการศึกษาให้กับลูกหลาน การบริหารจัดการเรื่องแรงงาน 
ต่างชาติท่ีอพยพเข้ามาในประเทศไทย และการจัดสวัสดิการให้แก่
แรงงานอพยพ 

๕) การรักษาความสงบเรียบร้อย • อาจต้องมีบทบาทหน้าท่ีในเรื่องการเฝ้าระวังปัญหาด้าน
อาชญากรรมมากขึ้น 
• ในบางพื้นท่ี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ าเป็นต้องพัฒนา
ระบบและจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานอพยพร่วมกับราชการ
ส่วนกลางเพื่อน ามาใช้ในยามจ าเป็น 
• ในบางกรณี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจต้องร่วมกับชุมชนใน
การก า หนดกติกาและหลักเกณฑ์ของชุมชนส าหรับแรงงาน
ต่างชาติ 

๖) การจัดการด้านภาษา วัฒนธรรม และจารีต
ประเพณี 

• อาจจ าเป็นต้องจัดท าข้อมูลท่ีจ าเป็น ส าหรับแรงงานต่างชาติเป็น
ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอาเซียนอื่นๆ 
• ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และท าความเข้าใจวัฒนธรรมของ
ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน 
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  การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนับเป็นโอกาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะของบประมาณ
เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาการจัดบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานเป็นพืน้ฐานของการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี ในภาพรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจ าเป็นจะต้องปรับตัว ในด้าน
ต่างๆ ต่อไปนี้ 
 ๑) การประสานความร่วมมือกับส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจอื่นๆ ในการปรับบทบาทภารกิจ 
 ๒) การพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาษาอังกฤษ รวมถึง 
 ภาษาอื่นๆ ในอาเซียน 
 ๓) การปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบางพื้นท่ี เช่น ในพื้นท่ีจังหวัด 
 ชายแดน หรือจังหวัดท่ีมีแรงงานต่างชาติ อาจจ าเป็นต้องมีฝ่ายหรือกองวิเทศสัมพันธ์ หรือในบาง พื้นท่ี
อาจต้องมีการตั้งส านักหรือกองใหม่ๆ ขึ้นตามความจ าเป็น เพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือกับการก้าวเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ได้ 
 
สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยเม่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)  
 1) เศรษฐกิจขยายตัวมากข้ึน 
  ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เศรษฐกิจไทยขยายตัว คือ การลดอัตราภาษีน าเข้าเหลือร้อยละ 0 และการ
ขจัดมาตรการกีดกันทางการค้าท่ีไม่ใช่ภาษีของประเทศสมาชิกอาเซียน ท าให้มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับ
อาเซียนขยายตัวสูงขึ้น นอกจากนี้การเปิดเสรีการลงทุนจะท าให้มีเงินลงทุนโดยตรงจากประเทศสมาชิกอาเซียน
เข้ามายังประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะการลงทุนในธุรกิจบริการท่ีอนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาถือหุ้นได้สูงถึงร้อย
ละ 70 เช่น การขนส่งทางอากาศ บริการด้านการท่องเท่ียว บริการสุขภาพ และบริการโลจิสติกส์ เป็นต้น รวมทั้ง
การลงทุนจากประเทศนอกกลุ่มอาเซียนมายังประเทศไทยมากขึ้น เนื่องจากภูมิศาสตร์ของไทยเหมาะแก่การ
ลงทุนเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งไปยังประเทศอื่นในภูมิภาค ท่ีส าคัญคาดหมายว่าจะมีนักท่องเท่ียวจากอาเซียนเพิ่ม
มากขึ้น ท าให้ไทยมีรายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น เนื่องจากข้อจ ากัดในการเดินทางระหว่างประเทศอาเซียน
ลดลง โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมระหว่างประเทศพัฒนามากขึ้น การไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ประเทศในอาเซียนเพิ่มมากขึ้น และการเคล่ือนย้ายของแรงงานไปท างานในประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น 
 2) โครงสร้างเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปสู่การผลติสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น 
  การเปิดเสรีให้สินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานทักษะสูงสามารถเคล่ือนย้ายภายใน
ภูมิภาคได้อย่างเสรีมากขึ้น ท าให้ไทยต้องเผชิญการแข่งขันจากประเทศเพื่อนบ้านรุนแรงขึ้น ซึ่งจะผลักดันให้เกิด
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยไปสู่ภาคเศรษฐกิจท่ีเป็นจุดแข็งของประเทศและภาคเศรษฐกิจท่ีมี
มูลค่าเพิ่มสูงขึ้น โดยภาคเศรษฐกิจท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบ คือ สินค้าเกษตร เช่น ข้าว น้ ามันปาล์ม ถั่วเหลือง 
โคเนื้อ โคนม ชา กาแฟ หอม กระเทียม ไหมดิบ สินค้าประมง และอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเข้มข้น ขณะท่ีภาค
บริการ เช่น การเงิน ธนาคาร ประกันภัย โทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ ค้าปลีก-ค้าส่ง และโลจิสติกส์ ไทยอาจ
สูญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับคู่แข่งจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะสิงคโปร์ท่ีมีศักยภาพในด้านบริการสูง
ท่ีสุดในอาเซียน ขณะท่ีภาคอุตสาหกรรมท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์ ได้แก่ อุตสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีช้ันสูง  
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(เช่น ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์) อุตสาหกรรมท่ีมีมูลค่าเพิ่มจากการออกแบบ (เช่น แฟช่ัน เฟอร์นิเจอร์) และ 
อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าจ าเป็น (เช่น แปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร อุปโภคบริโภค วัสดุก่อสร้าง) ส่วนภาคบริการท่ี
จะได้ประโยชน์ คือ การท่องเท่ียว บริการสุขภาพและความงาม บริการธุรกิจ และการก่อสร้างและออกแบบ 
 3) กฎระเบียบและมาตรฐานเปน็สากลมากข้ึน 
  การรวมตัวเป็นประชาคมจะท าให้ประเทศสมาชิกจ าเป็นต้องปรับปรุงกฎระเบียบ แนวปฏิบัติ
และมาตรฐานด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกันมากขึ้นเพื่อความสะดวกในการด าเนินธุรกรรมระหว่างประเทศ เช่น 
มาตรฐานของสินค้าและการให้บริการ มาตรฐานด้านคุณวุฒิวิชาชีพ กฎระเบียบและพิธีการทางศุลกากรและการ
ตรวจคนเข้าเมือง กระบวนการจัดต้ังและจดทะเบียนธุรกิจ การคุ้มครองสิทธิแรงงานและสิทธิผู้บริโภค บรรษัท   
ภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น 
 4) การกระจายความเจริญมากข้ึน 
  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานเช่ือมโยงการคมนาคมระหว่างประเทศ เช่น ถนนและทางรถไฟ จะ
ท าให้เกิดพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่ ๆ และการกระจายความเจริญสู่พื้นท่ีบริเวณจุดผ่านแดนและแนวเส้นทางท่ีเช่ือมต่อ
ระหว่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวพืน้ท่ีพัฒนาเศรษฐกิจตามโครงการเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจใน
กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ซึ่งประกอบด้วย 3 แนวพื้นท่ี ได้แก่ 
  ระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออกตะวนัตก(East-West Economic Corridor)เช่ือมโยงระหว่าง
เมืองเมาะละแหม่ง เมียนม่าร์ ผ่านแม่สอด ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร 
สะหวันนะเขต ลาว และส้ินสุดท่ีเมืองดานัง เวียดนาม 
  ระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้(North-South Economic Corridor) เช่ือมโยงระหว่างนคร
คุนหมิง จีน ผ่านเชียงรายท่ีอาเภอแม่สายและเชียงของ และไปส้ินสุดท่ีกรุงเทพฯ 
  ระเบียงเศรษฐกิจแนวใต้(Southern Economic Corridor) เช่ือมโยงระหว่างกรุงเทพฯ ไปยัง
กัมพูชาและเวียดนามมีหลายเส้นทางย่อย โดยมีจุดผ่านแดนระหว่างไทยและกัมพูชา 2 แห่ง คือ อรัญประเทศ/
ปอยเปต และตราด/เกาะกง เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวใต้จะเช่ือมต่อกับโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ระหว่าง
ท่าเรือน้ าลึกทวาย กรุงเทพฯและท่าเรือแหลมฉบัง 
 5) สังคมมีความหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรมมากขึ้น 
  ประชาคมอาเซียนจะท าให้ความสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมภายในภูมิภาคเพิ่มมาก
ขึ้น ประชาชนในภูมิภาคอาเซียนมีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมากขึ้น โดยเป็นผลจาก
การเปิดเสรีทางการค้าการลงทุนและการเปิดเสรีการเคล่ือนย้ายแรงงานวิชาชีพท่ีจะท าให้มีการเคล่ือนย้ายของ
บุคลากรชาวต่างชาติเข้ามาท างานในประเทศไทยมากขึ้น การอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการผ่านแดนและการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมระหว่างประเทศท่ีจะท าให้มีนักท่องเท่ียวต่างชาติมากขึ้น การเปิดเสรีบริการ
ด้านการศึกษาและการแลกเปล่ียนทางด้านเทคโนโลยี วัฒนธรรมและองค์ความรู้ จะท าให้มีนักศึกษาต่างชาติเข้า
มาศึกษาในประเทศมากขึ้น และมีการแลกเปล่ียนนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรระหว่างกันมากขึ้น 
ซึ่งท าให้สังคมไทยเป็นสังคมท่ีมีความหลากหลายทางเช้ือชาติและวัฒนธรรมมากขึ้น 
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 การเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนอาจท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงและผลกระทบท้ังเชิงบวกหรือ
ลบต่อประเทศไทย ซึ่งเราอาจมองส่ิงท่ีเกิดขึ้นเป็นโอกาสหรือภัยคุกคามก็ได้ ท้ังนี้การพัฒนาความรู้และการ
เตรียมความพร้อมเป็นเงื่อนไขส าคัญของการรับโอกาสและป้องกันภัยคุกคามท่ีจะเกิดขึ้น หากนับต้ังแต่ตอนนี้ยังมี
เวลาอีกประมาณ 3 ปีจึงจะถึงเส้นตายท่ีจะบรรลุเป้าประสงค์ในการสร้างประชาคมอาเซียน ซึ่งถือวา่มากเพียงพอ
และยังไม่สายเกินไปท่ีจะเริ่มต้น 
 
การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคต 
(SWOT analysis) 
   การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์
ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาด้านๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล รวมท้ังการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของ
ท้องถิ่น ซึ่งท้ังหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบค าถามว่า   “ปัจจุบัน
ท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคตต่อไป 
ท้ังนี้ โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง  (Strength – S)  จุดอ่อน 
(Weak – W)  และปัจจัยภายนอกได้แก่ โอกาส (Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) เป็นเครื่องมือ 

ปัจจัยภายใน  
 จุดแข็ง (Strengths) หมายถึง ขีดความสามารถหรือทรัพยากรท่ีมีอยู่ภายในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งสามารถน ามาจัดการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  
 จุดอ่อน (Weakness) หมายถึง ความผิดพลาดหรือข้อด้อยในท้องถิ่นซึ่งมีผลทาให้ไม่บรรลุตามแนว
ทางการพัฒนาท่ีวางไว ้ 
 

ปัจจัยภายนอก  
 โอกาส (Opportunities) หมายถึง สถานการณ์และส่ิงแวดล้อมภายนอกท่ีมีลักษณะเกื้อกูลหรือ
สนับสนุนต่อแนวทางการพัฒนา  
 อุปสรรค (Threat) หมายถึง สถานการณ์และส่ิงแวดล้อมภายนอกท้องถิ่นที่มีลักษณะส่งผลให้เกิดความ
เสียหาย หรือมีผลด้านลบต่อการพัฒนา 
 
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา    

เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลรอบเวียง  โดยใช้เทคนิค SWOT analysis มีดังนี ้
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จุดแข็ง  (Strengths: S) 
1. พื้นท่ีการปกครองในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงมีพื้นท่ีไม่มาก ท าให้ง่ายแก่การบริหาร

 2. ราษฎรในชุมชนไม่หนาแน่นส่วนมากเป็นคนในพื้นท่ีสะดวกในการติดต่อประสานงานในการท า      
    โครงการและกิจกรรม 
 3. การเมืองในพื้นท่ีไม่รนุแรง  
 4. ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี  วิถีชีวิต  และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
 5. พื้นท่ีเป็นท่ีราบ 
 6. องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงเป็นองค์กรขนาดเล็ก เจ้าหน้าท่ีไม่มากและเป็นคนในพื้นท่ี  
           รู้สภาพแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นอย่างดี 

 

จุดอ่อน  (Weaknesses:  W) 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงเป็นองค์กรขนาดเล็ก  รายได้น้อยงบประมาณมีจ ากัด 

 2.   พนักงานและเจ้าหน้าท่ีมีน้อยไม่พอกับปริมาณงานและภาระหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
 3.   บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในกฎระเบียบ และข้อปฏิบัติต่างๆ 
 4.   เครื่องมือ และอุปกรณ์ ไม่พอกับเจ้าหน้าท่ีท าให้การปฏิบัติงานล่าช้า  

 

โอกาส   (Opportunities:  O) 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของท้องถิน่ไม่ว่าจะเป็นการ

พัฒนาด้านเศรษฐกิจท้องถิ่นระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2542 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าท่ี  ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยท่ีหน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและ
สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการกระจายอ านาจการบริหารให้ท้องถิ่นด าเนินการเอง ตามท่ีกฎหมาย
และระเบียบก าหนด  

4. รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  เผยแพร่  และถ่ายทอดวัฒนธรรม   
ประเพณี   และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น 

5. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ.   2542   สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง 

 6.  รัฐบาลมีนโยบายและให้ความส าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ   
     ส่ิงแวดล้อม 
 7.  รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน “โครงการเศรษฐกิจพอเพียง” ตามแนวพระราชด ารัส            
              ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 
 8.  รัฐบาลมีนโยบายให้ความส าคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด  ( Threats :  T ) 
1. สภาวะการทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ   ในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
2. สภาวะการทางการเมืองส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
3. การเปล่ียนรัฐบาลท าให้นโยบายเปล่ียนแปลง  และไม่ต่อเนื่อง 
4. ชุมชนและประชาชนขาดการร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
5. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ  ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐาน 

ทางวัฒนธรรมท่ีมีอยู่  และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น 
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วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
 

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
“ ชุมชนเข้มแข็ง  แหล่งท่องเท่ียวสวยงาม 

สืบสานวัฒนธรรม ก้าวล้ าการศึกษา การพัฒนาโปร่งใส” 
พันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น สร้างกระบวนการกิจกรรมท่ีเอื้อต่อ    
   การสร้างชุมชนเข้มแข็ง  
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเท่ียว  
3. จัดให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร  
4. ส่งเสริมการศึกษา  
5. ส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนตามหลักศาสนา  
6. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  
7. บ ารุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน  
8. ป้องกัน ระงับโรคติดต่อ การส่งเสริมอนามัยครอบครัว  
9. การก าจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้ าเสีย  
10. ยึดหลักการบริหารจัดการท่ีดี ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล  
11. จัดให้มีการบ ารุงรักษาทางบก ทางระบายน้ า และจัดการด้านการจราจร 
 

แนวทางการพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
  1. เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีรับผิดชอบให้สวยงามสร้างความประทับใจแก่
     นักท่องเท่ียว 
  3. จัดให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร 
  4. เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
  5. เพื่อส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนตามหลักศาสนา 
  6. เพื่อบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอนัดีงามของท้องถิ่น 
  7. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
  8. เพื่อป้องกัน ระงับโรคติดต่อ และการส่งเสริมอนามัยครอบครัว 
  9. เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้ าเสีย 
  10. เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
  11. เพื่อจัดให้มีการบ ารุงรักษาทางบก ทางระบายน้ า และจัดการด้านการจราจร 

 



3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลรองเวียง พ.ศ. 2558 -2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.4 แผนที่ยุทธศาสตร์ 

 
 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน
การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิต
การเกษตรยั่งยืน เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   
การใช้บริบทด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นตามแนวคิดทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันของครอบครัวชุมชนและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความ
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐาน
อ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :   
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :   
การพัฒนาด้านการศึกษาและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :   
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความ
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 :   
การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อบต.
รอบเวียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การขจัดความยากจน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและบริการ
สาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที ่3  
การพัฒนาด้านสังคมและ
ทรัพยากรมนุษย์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 
เศรษฐกิจ พาณิชย์และ
การเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6    
ส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  
ส่งเสริมการรักษาความ
มั่นคงของรัฐ 

แนวทางการ
พัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ 
อบต.รอบเวียง 
 

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

2.1 ก่อสร้างปรับปรุง 
บ ารุงรักษาทางคมนาคม 
ถนน สะพาน และทาง
ระบายน้ า 
2.2 ก่อสร้างอาคาร
สถานท่ีสาธารณประโยชน์
การบริการสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 
 

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

4.1 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ 
การรวมกลุ่ม เพ่ิมรายได้ 
4.2 ส่งเสริมสนับสนุน
ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริและ
ส่งเสริมการเกษตรปลอด
สารพิษ 
4.3 ส่งเสริม พัฒนาการ
ท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียว 
 

5.1 พัฒนาแหล่งน้ า ทางน้ า  เพ่ืออุปโภค
และบริโภคและการเกษตร 
5.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบการก าจัด
ขยะมูลฝอย 
5.3 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
5.4 ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลรักษาและ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมและมลพิษ 
 

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

7.1 ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกัน
ปัญหายาเสพติด การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
7.2 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
7.3 ส่งเสริมการจัดระบบการตรวจตรา 
เฝ้าระวัง โดย อปพร.  และ/หรือ
เจ้าหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

ผลผลิต / 
โครงการ 

แนวทางการ
พัฒนาท้องถิ่น 

3. จัดให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค 
และเพ่ือการเกษตรโครงการ 

6. เพ่ือบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และวฒันธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

1.เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

5. เพ่ือส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรมแก่
ประชาชนตามหลักศาสนา 

2. เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่รับผิดชอบ
ให้สวยงามสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว 
 

9. เพ่ือลดปัญหาขยะมูลฝอย 
สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
 

7. เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของประชาชน 

8. เพ่ือป้องกัน ระงับโรคติดต่อ 
และการส่งเสริมอนามัยครอบครัว 

11. เพ่ือจัดให้มีการบ ารุงรักษาทางบก ทาง
ระบายน้ า และจัดการด้านการจราจร 

10. เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไป
ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 

4. เพ่ือส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เพ่ิมช่อง
ทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการ 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 
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แบบ ยท.02 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  
อ าเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

Strategy  Map 

วิสัยทัศน์ “ ชุมชนเข้มแข็ง  แหล่งท่องเท่ียวสวยงาม 
สืบสานวัฒนธรรม ก้าวล้ าการศึกษา การพัฒนาโปร่งใส” 

 

1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
สร้างกระบวนการกิจกรรมที่เอ้ือต่อการสร้างชุมชนเข้มแข็ง 

2. ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว 3. จัดให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค 
และเพ่ือการเกษตร 

4. ส่งเสริมการศึกษา 
พันธกิจ 

5. ส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรมแก่
ประชาชนตามหลักศาสนา 

6. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และวฒันธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

7. บ ารุงส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชน 

8. ป้องกัน ระงับโรคติดต่อ 
การส่งเสริมอนามัย
ครอบครัว 

9. ก าจัดขยะมูลฝอย  
สิ่งปฏิกูล และน้ า
เสีย 
 

10. ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี ในการ
บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล 

11. จัดให้มีการบ ารุงรักษาทางบก  
ทางระบายน้ า และจัดการด้านการจราจร 

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  

การขจัดความยากจน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   

การพัฒนาด้านโครงสร้าง

พืน้ฐานและบริการ

สาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :   

การพัฒนาด้านการศึกษาและ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  

การพัฒนาด้านการทอ่งเท่ียว 

เศรษฐกิจ พาณชิย์และ

การเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

พัฒนาส่ิงแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6    

ส่งเสริมการบริหารกจิการ

บ้านเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  

ส่งเสริมการรักษาความ

มั่นคงของรัฐ 

แนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ของ อบต.รอบเวียง 
1.เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

2. เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่รับผิดชอบ
ให้สวยงามสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว 
 

3. จัดให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค 
และเพ่ือการเกษตร 

4. เพ่ือส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เพ่ิมช่อง
ทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

5. เพ่ือส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรมแก่
ประชาชนตามหลักศาสนา 

6. เพ่ือบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และวฒันธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

7. เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของประชาชน 

8. เพ่ือป้องกัน ระงับโรคติดต่อ 
และการส่งเสริมอนามัยครอบครัว 

9. เพ่ือลดปัญหาขยะมูลฝอย 
สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
 

10. เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไป
ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 

11. เพ่ือจัดให้มีการบ ารุงรักษาทางบก ทาง
ระบายน้ า และจัดการด้านการจราจร 
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บทที่ 4  
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
ยุทธศาสตร์การการขจัดความยากจน 

 
 พันธกิจ  -ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น สร้างกระบวนการกิจกรรมท่ีเอื้อต่อการ 
  สร้างชุมชนเข้มแข็ง 
 เป้าประสงค์ -ราษฎรมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น สร้างกระบวนการกิจกรรมท่ีเอื้อต่อการสร้างชุมชน 
  เข้มแข็ง 
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์  
  -ร้อยละของราษฎรมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ สร้างกระบวนการกิจกรรมท่ีเอื้อต่อ  
  การสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
 
 กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

-ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน และ อบต. 
-ร้อยละของครัวเรือนสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง 
 

 
 หน่วยงานรับผิดชอบ 
- ส านักงานปลัด 
 
 ความเชื่อมโยง 
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด :  
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน : 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว  
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท. 03 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและบริการสาธารณะ 
 

 พันธกิจ -จัดให้มีการบ ารุงรักษาทางบก ทางระบายน้ า และจัดการด้านการจราจร 
 
 เป้าประสงค์ -มีการจัดให้มีการบ ารุงรักษาทางบก ทางระบายน้ า และจัดการด้านการจราจร 
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
  -ร้อยละของการจัดให้มีการบ ารุงรักษาทางบก ทางระบายน้ า และจัดการด้านการจราจร 
 
 กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
เพื่อจัดให้มีการบ ารุงรักษาทางบก ทางระบายน้ า และ
จัดการด้านการจราจร 

-ร้อยละของโครงสร้างพื้นฐาน 
-จ านวนการติดต้ังเครื่องหมายจราจร สัญลักษณ์จราจร 
ไฟสัญญาณจราจร 
 

 หน่วยงานรับผิดชอบ 
- กองช่าง 
 
 ความเชื่อมโยง 
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด :  
ยุทธศาสตร์ท่ี 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การ
ท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN 
 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน :  
ยุทธศาสตร์ท่ี 1การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ท่ี
จ าเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรบัการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท. 03 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
 

การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย ์
 

 พันธกิจ 1.ส่งเสริมการศึกษา 
  2.บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอนัดีงามของท้องถิ่น 
  3.ป้องกัน ระงับโรคติดต่อ การส่งเสริมอนามัยครอบครัว 
 

 เป้าประสงค์ 1.ประชาชนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพทุกด้าน และเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ 
  ให้ทันต่อสถานการณ์โลกโลกาภิวัตน์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
  2.ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอนัดีงามของท้องถิ่นได้รับการบ ารุงรักษา 
  3.ประชาชนท่ีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง โรคติดต่อลดลง 
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
  1.ร้อยละของประชาชนท่ีได้รับการศึกษา,ร้อยละประชาชนท่ีมีช่องทางรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ 
  2.จ านวนของกิจกรรม/โครงการ ท่ีมีการจัดเพื่อส่งเสริมบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
  3.ร้อยละของประชาชนท่ีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง การเจ็บป่วยลดลงในแต่ละปี โรคติดต่อลดลง 
 

 กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

1.เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เพิ่มช่องทางการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร 

-ร้อยละของประชาชนท่ีได้รับการศึกษา 
-ร้อยละประชาชนท่ีมีช่องทางรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ 

2.เพื่อบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

จ านวนของกิจกรรม/โครงการ ท่ีมีการจัด 

3.เพื่อป้องกัน ระงับโรคติดต่อ การส่งเสริมอนามัย
ครอบครัว 

-ร้อยละของประชาชนท่ีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  
การเจ็บป่วยลดลงในแต่ละปี และโรคติดต่อในพื้นท่ีลดลง 
 

 หน่วยงานรับผิดชอบ 
- ส่วนการศึกษา ,  ส านักงานปลัด 
 

 ความเชื่อมโยง 
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด :  
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การใช้บริบทด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตามแนวคิดทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัวชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน :  
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 
 

แบบ ยท. 03 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  
 

การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว เศรษฐกิจ พาณิชย์และการเกษตร 
 

 พันธกิจ 1.ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
  2.บ ารุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
 
 เป้าประสงค์ 1.แหล่งท่องเท่ียวมีภูมิทัศน์ท่ีให้สวยงาม น่าอยู่   
  2.ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ 
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
  1.มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ท้ังแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีให้สวยงาม น่าอยู่ อย่างสม่ าเสมอ  
  2.มีการบ ารุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนทุกๆด้าน 
 
 กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ี
รับผิดชอบให้สวยงาม สร้างความประทับใจแก่
นักท่องเท่ียว 

-ร้อยละของนักท่องเท่ียวที่พึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการ
สถานท่ีท่องเท่ียว 

2.เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชน 

-ร้อยละของจ านวนครัวเรือนท่ีผ่านการฝึกอบรมอาชีพ
และมีรายได้มากกว่ารายจ่าย 
 

 หน่วยงานรับผิดชอบ 
- ส านักงานปลัด 
 
 ความเชื่อมโยง 
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด :  
ยุทธศาสตร์ท่ี 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การ
ท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน :  
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
 
 

 
 
 
 

แบบ ยท. 03 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  
 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
 

 พันธกิจ 1.จัดให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร 
  2.การก าจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้ าเสีย 
 

 เป้าประสงค์ 1.มีการจัดน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรได้ท่ัวถึง เพียงพอ 
  2.มีการก าจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้ าเสีย ได้อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
  1.ร้อยละของครัวเรือนท่ีได้รับการจัดน้ าเพื่อการอปุโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรได้ท่ัวถึง  
  เพียงพอ 
  2.ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีการก าจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้ าเสีย ได้อย่างถูกวิธีและ 
  มีประสิทธิภาพ 
 

 กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

1.จัดให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อ
การเกษตร 

-ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีน้ าอุปโภคบริโภคอย่างท่ัวถึง 
-ร้อยละของเกษตรกรท่ีมีน้ าเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ 

2.เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้ าเสีย -ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีการก าจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล
และน้ าเสียได้อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ 
 

 หน่วยงานรับผิดชอบ 
- กองช่าง 
- ส านักงานปลัด 
 

 ความเชื่อมโยง 
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด :  
ยุทธศาสตร์ท่ี 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การ
ท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน :  
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
 
 

 
 
 
 

แบบ ยท. 03 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  
 

ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 

 พันธกิจ 1.ส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนตามหลักศาสนา 

  2.ยึดหลักการบริหารจัดการท่ีดี ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล  
 
 เป้าประสงค์ 1.ประชาชนได้รับการส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรมตามหลักศาสนา 

  2.การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล มีการบริหารจัดการท่ีดี  
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
  1.ร้อยของประชาชนท่ีได้รับการส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรมตามหลักศาสนา 

  2.ร้อยละของผู้ท่ีมาใช้บริการต่างๆท่ีมีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล  
  และจ านวนการร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นท่ี 
 
 กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1.เพื่อส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนตามหลัก
ศาสนา 

-ร้อยละของประชาชนท่ีเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาใน
โอกาสต่างๆ 

2.เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามหลักการบริหาร
จัดการท่ีดี 

-จ านวนการร้องเรียน ร้องทุกข์ ในแต่ละปี 
-ร้อยละของผู้มาใช้บริการท่ีมีความพึงพอใจ 
 

 หน่วยงานรับผิดชอบ 
- ส านักงานปลัด 
- กองคลัง 
- กองช่าง 
- ส่วนการศึกษาฯ 
 
 ความเชื่อมโยง 
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด :  
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน :  
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 
 
 
 

แบบ ยท. 03 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7  
 

ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงของรัฐ 
 

 พันธกิจ -ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น สร้างกระบวนการกิจกรรมท่ีเอื้อต่อการ 
  สร้างชุมชนเข้มแข็ง 
 เป้าประสงค์ -ราษฎรมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น สร้างกระบวนการกิจกรรมท่ีเอื้อต่อการสร้าง 
  ชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมด้านการรักษาความมั่นคงของรัฐ 
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์  
  -ร้อยละของราษฎรมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ สร้างกระบวนการกิจกรรมท่ีเอื้อต่อ  
  การสร้างชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมด้านการรักษาความมั่นคงของรัฐ 
 
 กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

-ร้อยละของราษฎรมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่สร้าง
กระบวนการกิจกรรมท่ีเอื้อต่อการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริม
ด้านการรักษาความมั่นคงของรัฐ 

 
 หน่วยงานรับผิดชอบ 
- ส านักงานปลัด 
 
 ความเชื่อมโยง 
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด :  
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน :  
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 
 
 

 

แบบ ยท. 03 



รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธ์กิจ 

ตัวชี้วดัระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชีว้ัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
 กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา 
ตัวชี้วดัระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม 
หน่วย

รับผิดชอบ 
หน่วย

สนับสนุน 
58 59 60 61 62 

ยุทธศาสตร์ท่ี3  
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
เพื่อให้ประชาชน
อยู่เย็นเป็นสุข 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี6 
ส่งเสริมการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี1  
การขจัดความ
ยากจน 

 

-ราษฎรมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น 
สร้างกระบวนการ
กิจกรรมที่เอ้ือต่อการ
สร้างชุมชนเข้มแขง็ 

-ร้อยละของราษฎร
มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
สร้างกระบวนการ
กิจกรรมที่เอ้ือต่อ
การสร้างชุมชน
เข้มแข็ง 

2 4 6 8 10 1.1  ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพด้านการ
เกษตรกรรม 
1.2  สนับสนุนการ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจนตาม
แนวนโยบายของรัฐ 
1.3  ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมออมทรัพย ์
1.4  สนับสนุน
การศึกษาอบรมและฝึก
อาชีพเพื่อเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 

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

 

มีการจัด
กิจกรรม /
โครงการ 
ตลอดปี 
งบประมาณ 

-โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพด้าน
เกษตรกรรม 
-โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนตาม
แนวนโยบายของรัฐ 
-โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมออม
ทรัพย ์
-โครงการสนับสนุน
การศึกษาอบรมและฝึก
อาชีพเพื่อเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชน 
*** (และโครงการ/
กิจกรรม อ่ืนๆ ตาม
แผนพัฒนาสามปีของ 
อบต.รอบเวียง) 
 

ส านักงาน
ปลัด 

-กองช่าง 
-กองคลัง 
-ส่วน
การศึกษา 
-หน่วยงาน
อ่ืนที่
เก่ียวข้อง 

 
-67- 

 

ยท. 04 



รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธ์กิจ 

ตัวชี้วดัระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชีว้ัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
 กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา 
ตัวชี้วดัระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม 
หน่วย

รับผิดชอบ 
หน่วย

สนับสนุน 
58 59 60 61 62 

ยุทธศาสตร์ท่ี1 
พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันด้าน
การค้า การ
ลงทุนการเป็น
ศูนย์กลาง
คมนาคม การ
ท่องเที่ยวและวิถี
การผลิต
การเกษตรย่ังยืน 
เชื่อมโยงกับกลุ่ม
ประเทศ GMS 
และ ASEAN 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี1  
การพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่ง 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
และระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐานอ่ืนๆ ที่
จ าเป็นในเขต
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อ
รองรับการเข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน 

 

ยุทธศาสตรท่ี2
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

-จัดให้มีการบ ารุงรักษา
ทางบก ทางระบายน้ า 
และจัดการด้าน
การจราจร 
 

-ร้อยละของ
การจัดให้มี
การ
บ ารุงรักษา
ทางบก ทาง
ระบายน้ า 
และจัดการ
ด้าน
การจราจร 

2 4 6 8 10 2.1 ก่อสร้างปรับปรุง 
บ ารุงรักษาทาง
คมนาคม ถนน 
สะพาน และทาง
ระบายน้ า 
2.2 ก่อสร้างอาคาร
สถานที่
สาธารณประโยชน์
การบริการ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 
 

-ร้อยละของ
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
-จ านวนการ
ติดต้ัง
เคร่ืองหมาย
จราจร 
สัญลักษณ์
จราจร 
ไฟสัญญาณ
จราจร 

มีการจัด
กิจกรรม /
โครงการ 
ตลอดปี 
งบประมาณ 

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

กองช่าง -ส านักงาน
ปลัด 

-กองคลัง 
-ส่วน

การศึกษา 
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ยท. 04 



รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธ์กิจ 

ตัวชี้วดัระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชีว้ัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
 กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วดั
ระดับ 
กลยุทธ์ 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม 
หน่วย

รับผิดชอบ 
หน่วย

สนับสนุน 
58 59 60 61 62 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  
การใช้บริบท
ด้านการศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม
ที่เป็นเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นตาม
แนวคิดทาง
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อ
สร้างภูมิคุ้มกัน
ของครอบครัว
ชุมชนและสังคม 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี3  
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
เพื่อให้
ประชาชนอยู่
เย็นเป็นสุข 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี3    
การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี4 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สังคมเพื่อให้
ประชาชนอยู่เย็น
เป็นสุข 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ทรัพยากรมนุษย์ 
 

1.ประชาชนได้รบั
การศึกษาที่มีคุณภาพทุก
ด้าน และเพิ่มช่องทางการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้
ให้ทันต่อสถานการณ์โลก 
โลกาภิวัตน์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา 
2.ศิลปะ จารีตประเพณ ี
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่นได้รับการ
บ ารุงรักษา 
3.ประชาชนที่มีสขุภาพ
ร่างกายแข็งแรง 
โรคตดิต่อลดลง 
 

1.ร้อยละของ
ประชาชนที่ไดร้ับ
การศึกษา,ร้อยละ
ประชาชนที่มี
ช่องทางรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร 
ความรู้  
2.จ านวนของ
กิจกรรม/
โครงการ ที่มีการ
จัดเพื่อส่งเสริม
บ ารุงรักษาศิลปะ 
จารีตประเพณ ี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และวัฒนธรรมอัน
ดีงามของท้องถิ่น 
3.ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง การ
เจ็บป่วยลดลงใน
แต่ละปี 
โรคตดิต่อลดลง 

 

2 4 6 8 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 
 

-ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
การศึกษา 
-ร้อยละ
ประชาชนที่มี
ช่องทางรับรู้
ข้อมูล
ข่าวสาร 
ความรู้ 
-จ านวนของ
กิจกรรม/
โครงการที่มี
การจัด 
-ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
สุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง  
การเจ็บป่วย
ลดลงในแต่
ละป ีและ
โรคตดิต่อใน
พื้นที่ลดลง 

มีการจัด
กิจกรรม /
โครงการ 
ตลอดปี 
งบประมาณ 

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

ส่วน
การศึกษาฯ 

-ส านักงาน
ปลัด 

-กองคลัง 
-กองช่าง 
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ยท. 04 



รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธ์กิจ 

ตัวชี้วดัระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชีว้ัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
 กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา 
ตัวชี้วดัระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม 
หน่วย

รับผิดชอบ 
หน่วย

สนับสนุน 
58 59 60 61 62 

ยุทธศาสตร์ท่ี1 
พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันด้าน
การค้า การ
ลงทุนการเป็น
ศูนย์กลาง
คมนาคม การ
ท่องเที่ยวและ
วิถีการผลิต
การเกษตรย่ังยืน 
เชื่อมโยงกับกลุ่ม
ประเทศ GMS 
และ ASEAN 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี3  
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
เพื่อให้
ประชาชนอยู่
เย็นเป็นสุข 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  
การพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยว 
เศรษฐกิจ 
พาณิชย์และ
การเกษตร 
 

1.แหลง่ท่องเที่ยวมีภู
ทัศน์ที่สวยงาม น่าอยู่ 
2.ประชาชนมีอาชีพ 
มีรายได้ 

1.มีการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ทั้งแหลง่
ท่องเที่ยวในพื้นที่
ให้สวยงาม  
น่าอยู่ อย่าง
สม่ าเสมอ  
2.มีการบ ารุง
ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ
ของประชาชน
ทุกๆด้าน 
 

2 4 6 8 10 4.1 ส่งเสริมพัฒนา
อาชีพ การรวมกลุ่ม 
เพิ่มรายได้ 
4.2 ส่งเสริมสนับสนุน
ทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชด าริและ
ส่งเสริมการเกษตร
ปลอดสารพิษ 
4.3 ส่งเสริม 
พัฒนาการท่องเที่ยว 
แหล่งท่องเที่ยว 
 

-ร้อยละของ
นักท่องเที่ยว
ที่พึงพอใจ
เก่ียวกับการ
จัดการ
สถานที่
ท่องเที่ยว 
-ร้อยละของ
จ านวน
ครัวเรือนที่
ผ่านการ
ฝึกอบรม
อาชีพและมี
รายได้
มากกว่า
รายจ่าย 

มีการจัด
กิจกรรม /
โครงการ 
ตลอดปี 
งบประมาณ 

-โครงการส่งเสริม
พัฒนาอาชีพ การ
รวมกลุ่ม เพิ่มรายได้ 
-โครงการส่งเสริม
สนับสนุนทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริและ
ส่งเสริมการเกษตร
ปลอดสารพิษ 
-โครงการส่งเสริม 
พัฒนาการท่องเที่ยว 
แหล่งท่องเที่ยว 
*** (และโครงการ/
กิจกรรม อ่ืนๆ ตาม
แผนพัฒนาสามปีของ 
อบต.รอบเวียง) 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 

-กองคลัง 
-กองช่าง 
-ส่วน
การศึกษาฯ 
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ยท. 04 



รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธ์กิจ 

ตัวชี้วดัระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชีว้ัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
 กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา 
ตัวชี้วดัระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม 
หน่วย

รับผิดชอบ 
หน่วย

สนับสนุน 
58 59 60 61 62 

ยุทธศาสตร์ท่ี1 
พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันด้าน
การค้า การลงทุน
การเป็นศูนย์กลาง
คมนาคม การ
ท่องเที่ยวและวิถี
การผลิต
การเกษตรย่ังยืน 
เชื่อมโยงกับกลุ่ม
ประเทศ GMS 
และ ASEAN 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี3  
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
เพื่อให้ประชาชน
อยู่เย็นเป็นสุข 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้
ด ารงความ
สมบูรณ์และ
ย่ังยืน 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติและพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
 

1.มีการจัดน้ าเพื่อการ
อุปโภค บริโภค และ
เพื่อการเกษตรได้
ทั่วถึง เพียงพอ 
2.มีการก าจัดขยะมูล
ฝอย สิ่งปฏิกูล และ
น้ าเสีย ได้อย่างถูกวิธี
และมีประสิทธิภาพ 
 
  

1.ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ได้รับ
การจัดน้ าเพื่อ
การอุปโภค 
บริโภค และเพื่อ
การเกษตรได้
ทั่วถึงเพียงพอ 
2.ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
ก าจัดขยะมูล
ฝอย สิ่งปฏิกูล 
และน้ าเสีย ได้
อย่างถูกวิธีและมี
ประสิทธิภาพ 

 

2 4 6 8 10 5.1 พัฒนาแหล่งน้ า 
ทางน้ า  เพื่ออุปโภค
และบริโภคและ
การเกษตร 
5.2 ส่งเสริมสนับสนุน
ให้มีระบบการก าจัด
ขยะมูลฝอย 
5.3 ส่งเสริมสนับสนุน
การสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
5.4 ส่งเสริมสนับสนุน
การดูแลรักษาและ
ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
5.5 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและ
มลพิษ 
 

-ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ าอุปโภค
บริโภคอย่าง
ทั่วถึง 
-ร้อยละของ
เกษตรกรที่มี
น้ าเพื่อ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 
-ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
การก าจัดขยะ
มูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูลและน้ า
เสียได้อย่างถูก
วิธีและมี
ประสิทธิภาพ 

มีการจัด
กิจกรรม /
โครงการ 
ตลอดปี 
งบประมาณ 

-โครงการพัฒนาแหล่ง
น้ า ทางน้ า  เพื่ออุปโภค
และบริโภคและ
การเกษตร 
-โครงการส่งเสริม
สนับสนุนให้มีระบบการ
ก าจัดขยะมูลฝอย 
-โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
-โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการดูแลรักษา
และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
-โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและมลพิษ 
*** (และโครงการ/
กิจกรรม อ่ืนๆ ตาม
แผนพัฒนาสามปีของ 
อบต.รอบเวียง) 

ส านักงาน
ปลัด 

-กองคลัง 
-กองช่าง 

-ส่วน
การศึกษา

ฯ 
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ยท. 04 



รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธ์กิจ 

ตัวชี้วดัระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชีว้ัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
 กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา 
ตัวชี้วดัระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม 
หน่วย

รับผิดชอบ 
หน่วย

สนับสนุน 
58 59 60 61 62 

ยุทธศาสตร์ท่ี3  
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
เพื่อให้ประชาชน
อยู่เย็นเป็นสุข 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี3    
การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี6 
ส่งเสริมการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6    
ส่งเสริมการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
 

1.ประชาชน
ได้รับการส่งเสริม
ปลูกฝังคณุธรรม
ตามหลักศาสนา 
2.การบริหารงาน
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล มีการ
บริหารจัดการ 
ที่ดี  
 

1.ร้อยของ
ประชาชนที่ได้รับ
การส่งเสริม
ปลูกฝังคณุธรรม
ตามหลักศาสนา 
2.ร้อยละของผู้
ที่มาใช้บริการ
ต่างๆที่มีความพึง
พอใจในการ
ให้บริการของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลและ
จ านวนการ
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ของประชาชนใน
พื้นที่ 

 

2 4 6 8 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 
 

-ร้อยละของ
ประชาชนที่
เข้าร่วม
พิธีกรรมทาง
ศาสนาใน
โอกาสต่างๆ 
-จ านวนการ
ร้องเรียน ร้อง
ทุกข์ ในแต่ละ
ปี 
-ร้อยละของผู้
มาใช้บริการที่
มีความพึง
พอใจ 

มีการจัด
กิจกรรม /
โครงการ 
ตลอดปี 
งบประมาณ 

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

ส านักงาน
ปลัด 

-กองคลัง 
-กองช่าง 

-ส่วน
การศึกษา

ฯ 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธ์กิจ 

ตัวชี้วดัระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชีว้ัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
 กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา 
ตัวชี้วดัระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม 
หน่วย

รับผิดชอบ 
หน่วย

สนับสนุน 
58 59 60 61 62 

ยุทธศาสตร์ท่ี3  
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
เพื่อให้
ประชาชนอยู่
เย็นเป็นสุข 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6    
ส่งเสริมการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7  
ส่งเสริมการรักษา
ความมั่นคงของ
รัฐ 
 

-ราษฎรมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น สร้าง
กระบวนการกิจกรรมที่
เอ้ือต่อการสร้างชุมชน
เข้มแข็ง ส่งเสริมด้าน
การรักษาความมั่นคง
ของรัฐ 
 

-ร้อยละของ
ราษฎรมีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
สร้าง
กระบวนการ
กิจกรรมที่เอ้ือ
ต่อการสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง 
ส่งเสริมด้าน
การรักษา
ความมั่นคง
ของรัฐ 

 

2 4 6 8 10 7.1 ส่งเสริมสนับสนุน
การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ป้องกัน
ปัญหายาเสพติด การ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
7.2 จัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 
7.3 ส่งเสริมการ
จัดระบบการตรวจตรา 
เฝ้าระวัง โดย อปพร. 
และ/หรือเจ้าหน้าที่
อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 
 

-ร้อยละของ
ราษฎรมีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น
สร้าง
กระบวนการ
กิจกรรมที่เอ้ือ
ต่อการสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง 
ส่งเสริมด้าน
การรักษา
ความมั่นคง
ของรัฐ 

มีการจัด
กิจกรรม /
โครงการ 
ตลอดปี 
งบประมาณ 

-โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกัน
ปัญหายาเสพติด การ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
-จัดหาวัสดุ อุปกรณ์
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
-โครงการส่งเสริมการ
จัดระบบการตรวจตรา เฝ้า
ระวัง โดย อปพร. และ/
หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนที่
เก่ียวข้อง 
*** (และโครงการ/
กิจกรรม อ่ืนๆ ตาม
แผนพัฒนาสามปีของ 
อบต.รอบเวียง) 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 

-กองคลัง 
-กองช่าง 

-ส่วน
การศึกษา

ฯ 
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ยท. 04 



บทที่ 5 
การติดตามและการประเมินผลการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปปฏิบตัิ 

1. องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 
ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  ได้
แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนโดยส่วนรวม และเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงสอดคล้องกับ
แนวนโยบายของรัฐบาล  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าท่ี  ดังนี้ 

(1) ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  

เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ท้ังนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

(4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
2. การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลโดยก าหนดเกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวัดเพื่อท่ีจะให้ทราบว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติ
ตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสามปี  ถึงระยะใดแล้วจึงเห็นสมควรท่ีจะก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวัด
การติดตามประเมินผล  ประกอบด้วย  7  หลักเกณฑ์  22  ตัวชี้วัด  ดังนี้ 
 1. เกณฑ์สัมฤทธิ์ผลและการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย 
  ประเมินความส าเร็จโดยการพิจารณาเปรียบเทียบผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลรอบเวียง  ท่ีน าแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสามปี  ไปปฏิบัติกับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในนโยบาย  โดยเป็น
การประเมินผลใน  2  ส่วน   คือ  การประเมินผลในภาพรวมและระดับปฏิบัติการ  ผลการด าเนินงานจะต้อง
เปิดเผยให้ประชาชนท่ัวไปทราบอย่างกว้างขวาง อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอและมีการก าหนดระยะเวลาท่ีชัดเจน  
อาจเป็นทุกไตรมาส  หรือผลการด าเนินงานประจ าปีสัมฤทธิ์ผล รวมถึงการด าเนินงานท่ีมุ่งการบรรลุเป้าหมาย    
ในระยะยาว โดยมีตัวชี้วัดอยู่  2 ประการ  คือ 
 1. ผลผลิตในภาพรวม  ประเมินโดยการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงกับเป้าหมายรวมของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 2. ผลผลิตในระดับปฏิบัติการ  ประเมินผลโดยพิจารณาระดับการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ  
โดยอาจพิจารณาจากผลผลิตต่อหน่วยก าลังคน  ระดับการบริหารต่อหน่วยเวลา  สัดส่วนของต้นทุนและ
ผลตอบแทน  สถานภาพทางการเงิน  สินทรัพย์  คุณภาพของผลผลิตและบริการสาธารณะ  ประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนต าบล  การประหยัดพลังงานและการรักษาสภาวะแวดล้อม 
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 2. เกณฑ์ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม 
 ประกอบด้วยตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ  4  ประการ  คือ 
  (1) การเข้าถึง ประเมินโดยให้ความส าคัญในเรื่องโอกาสของประชาชน  โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส
ในสังคมให้ได้รับการบริการสาธารณะอย่างเสมอภาคเท่าเทียม 
  (2) การจัดสรรทรัพยากร  ประเมินถึงความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรให้กับประชาชน 
  (3) การกระจายผลประโยชน์  ประเมินโดยเน้นความเป็นธรรมในการกระจายผลประโยชน์หรือ
ผลตอบแทนให้แก่สมาชิกในสังคม 
  (4) ความเสมอภาค ประเมินโดยเน้นความเป็นธรรมเพื่อให้หลักประกันเรื่องสิทธิและโอกาสใน
การได้รับบริการสาธารณะโดยปราศจากอคติ 
 
 3. เกณฑ์ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม 
 ประกอบด้วยตัวช้ีวัด  4  ประการ  คือ 
  (1) สมรรถนะขององค์การบริหารส่วนต าบล  ประเมินขีดความสามารถในการให้บริการและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
  (2) ความท่ัวถึงและเพียงพอ  ประเมินถึงความครอบคลุม  ความเพียงพอ  และความครบถ้วน
ของการให้บริการท้ังในด้านกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการบริการและระยะเวลาท่ีบริการ 
  (3) ความถี่ในการให้บริการ  ประเมินระดับการบริการต่อหน่วยเวลาว่ามีความสม่ าเสมอจาก
ภารกิจ/กิจกรรมการให้บริการนั้นหรือไม่ 
  (4) ประสิทธิภาพการให้บริการ  ประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ีมุ่งเน้น
การบริการท่ีรวดเร็ว  ทันเวลา  มีการใช้ทรัพยากรท่ีเหมาะสม  ซึ่งในทางปฏิบัติจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการ
บริการไว้เป็นแนวทางด้วย 
 
 4. เกณฑ์ความรับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ประกอบด้วยตัวช้ีวัด  4  ประการ คือ 
  (1) พันธกิจต่อสังคม  ประเมินภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ีมีต่อสังคม  พิจารณาได้
จากวิสัยทัศน์  นโยบาย  และแผนงาน 
  (2) ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ  ประเมินถึงความรับผิดชอบต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
  (3) การให้หลักประกันความเส่ียง  ประเมินโดยให้หลักประกันว่าประชาชนผู้รับบริการจะได้รับ
ความคุ้มครอง/หรือการชดเชยจากองค์การบริหารส่วนต าบลหากมีความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
  (4) การยอมรับข้อผิดพลาด  ประเมินถึงความรับผิดชอบของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
และเจ้าหน้าท่ีฯ  ท่ีจะยอมรับต่อสาธารณชนในกรณีท่ีเกิดความผิดพลาดในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน 
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 5. เกณฑ์การตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 ประกอบด้วยตัวช้ีวัด  4  ประการ คือ 
  (1) การก าหนดประเด็นปัญหา  ประเมินโดยการก าหนดประเด็นปัญหาท่ีมาจากประชาชนผู้
ได้รับบริการและมีการพิจารณาจัดล าดับความส าคัญ 
  (2) การรับฟังความคิดเห็น  ประเมินถึงระบบเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการ 
  (3) มาตรการเชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา  ประเมินถึงความพร้อมในการแก้ปัญหาให้กับ
ประชาชนผู้รับบริการ  ท่ีมีท้ังมาตรการระยะส้ันและระยะยาว  รวมทั้งเปิดกว้างให้ประชาชนท่ัวไปได้รับทราบ
และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
  (4) ความรวดเร็วในการแก้ปัญหา  ประเมินถึงการตอบสนองในการแก้ไขปัญหา  การให้
ความส าคัญและการก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  ไม่ละเลยเพิกเฉยต่อปัญหา 
 
 6. เกณฑ์ความพึงพอใจของประชาชน 
 ประกอบด้วยตัวช้ีวัด  2  ประการ  คือ 
  (1) ระดับความพึงพอใจ  ประเมินความเห็นของประชาชนท่ีมีต่อหน่วยงานซึ่งเกี่ยวข้องกับ
คุณภาพการปฏิบัติงาน 
  (2) การยอมรับหรือการคัดค้าน  ประเมินระดับการยอมรับมาตรการนโยบายขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ซึ่งพิจารณาจากสัดส่วนการยอมรับหรือการคัดค้านเนื่องมาจากผลกระทบของนโยบายขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
 
 7.เกณฑ์ความพึงพอใจของประชาชน 
 ประกอบด้วยตัวช้ีวัด  2  ประการ คือ 
  (1) ผลกระทบภายนอก  ประเมินว่าองค์การบริหารส่วนต าบลก่อให้เกิดผลกระทบซึ่งสร้างความ
เสียหายจากการด าเนินงานแก่ประชาชนหรือไม่  โดยอาจวัดจากขนาดและความถ่ีจากความเสียหายท่ีเกิดขึ้น  
เช่น  การก่อสร้างถนนขวางทางน้ าหลาก  ท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วม  เป็นต้น 
  (2) ต้นทุนทางสังคม  ประเมินถึงผลเสียหายท่ีสังคมต้องแบกรับภาระ  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการ
ฟื้นฟูบูรณะความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นต้น 
  
3. การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล   
 ระยะเวลาการติดตามประเมินผล  ต้ังแต่วันท่ี 1  ตุลาคม  ถึง  30  พฤศจิกายนของทุกปี  และให้
รายงานสภาฯ ทราบผลการติดตามและประเมินผลในเดือนธันวาคมของทุกปี  และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผล โดยเปิดเผยให้ประชาชนท่ัวไปทราบเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  30  วัน 
 


