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ส่วนที่ 3 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
       วิสัยทัศน์   

 “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”   

 ทั้งนี ้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และ
บูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาต ิการด ารงอยู่อย่างม่ันคงของ
ชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทาง
สังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  ความเจริญเติบโตของชาติ  
ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ความ
มั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลง ของ 
สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน  ด้านความมั่นคงใน
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศ
ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
 ค าจ ากัดความ “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 
 1.  ความม่ันคง การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคลและมีความม่ันคง  
ในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 
     1.1 ประเทศ มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่
เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยืดเหนียวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่ม่ันคงเป็นกลไกท่ีน าไปสู่การ
บริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
     1.2 สังคม  มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมี
ความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 
     1.3 ประชาชน มีความม่ันคงในชีวิตมีงานและรายได้ที่ม่ันคงพอเพียงกับการด ารงชีวิตมีที่อยู่อาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
     1.4 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหารพลังงานและน้ า  
 2. ความม่ังคั่ง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม
ประเทศรายได้สูงความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผละประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่า
เทียมกันมากขึ้น 
     2.1 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคท้ังการ
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คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า  การลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก
เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 
     2.2 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทาง
การเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม 
 3. ความย่ังยืน การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอ ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยี่ยวยาของระบบนิเวศน์ 
     3.1 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับ
กฎระเบียบของประชาคมโลกซ่ึงเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 
     3.2 มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อการ
พัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
     3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยืดถือและปฎิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงค์นั้น  จ าเป็นจะต้องมี
การวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอดแนว
ทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมี
ความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
หรือคติพจน์ประจ าชาติ “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน”เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่
ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว  คนไทยมีความสุข  อยู่ดี  กินดี  สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม  ซ่ึง
ยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์  
ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและ
ปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อม่ันในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต่อ
ประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
    (๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
             (๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง  ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
             (๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
             (๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม ่
              (๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 
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    (๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัต ิรักษาความมั่นคงของฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อม 
              (๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 
 ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การ
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและ
ปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจ
แห่งอนาคต  ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน  อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งใน
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
    (๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อม่ัน 
การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบน
ของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 
    (๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ  
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการดาเนินชีวิตและการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ 
สะอาดและปลอดภัยของโลก 
   (๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 
             (๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
             (๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
             (๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่
แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบ
แนวทางท่ี 
ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
    (๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
             (๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
             (๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
    (๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
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             (๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่ม
เพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
          ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่งกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรม  
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
    (๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  
    (๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
    (๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
    (๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน  
              (๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการ
ปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  และพัฒนามุ่งสู่การ
เป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
    (๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
    (๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ า ให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
    (๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    (๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์และเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    (๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
    (๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
    (๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
    (๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
    (๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
    (๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    (๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
    (๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
    (๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 

นโยบายรัฐบาล เน้นยุทธศาสตร์ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
 
 การพัฒนา ว่าด้วยความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว พร้อมใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 11 และความต้องการของ
ประชาชน มารวมอยู่ในนโยบายทั้ง 11 ด้าน  
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  1. นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  จะใช้มาตรการทางกฎหมาย
มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการกับ  
ผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ โดยไม่ค านึงถึงความรู้สึกและความ
ผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจ านวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์
และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแพร่ประชาชนในที่สุด 
   2. นโยบายการรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ ในระยะเร่งด่วน  รัฐบาลได้ให้
ความส าคัญต่อการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหาร
จัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจ
กับประเทศเพ่ือนบ้านและการเสริมสร้างในการปฏิบัติการทางการทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือ
เพ่ือปูองกัน แก้ไขข้อพิพาทต่างๆและการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกระดับทวิภาคีและพหุภาคี เร่งแก้ไข
ปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคมใต้ โดยน ายุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทาง
กัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการ
ยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน 
เพ่ือซ้ าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝุายบ้านเมือง ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับ
ต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศท่ีอาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ 
    3. นโยบายการลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ ใน
ระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ท่ีมั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยให้แรงงานทั้ง
ระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้น
บริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน โดยการปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับท่ีจ าเป็นและเพ่ิมความ
เข้มงวดในการระวังตรวจสอบ 
    4. นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดให้มีการ
ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญท้ังการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน 
เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้าง
สัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้าน
การเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
การศึกษาให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุน  
ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะ
พิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่งให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและประขาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและท่ัวถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา
และการเรียนรู้ กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล
และบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 
      5. นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน โดย
วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพโดยไม่มีความ
เหลื่อมล้ าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกันสุขภาพ พัฒนาระบบ
บริหารสุขภาพ โดยเน้นการปูองกันโรคมากกว่ารอให้ปุวยแล้วจึงมารักษา สร้างกลไกจัดการสุขภาพในระดับเขต
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แทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน การกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้
เหมาะสมกับท้องถิ่น สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์  
และสาธารณสุข ประสานการท างานระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในสังคม เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์  
ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ โดยจัด  
ให้มีมาตรการและกฎหมายที่รัดกุม 
            6. นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจะด าเนินนโยบายเศรษฐกิจ
เป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการทันที ระยะต่อไปที่ต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานที่ค้างคาอยู่ และ
ระยะยาวที่ต้องวางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง  
             7. นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน เร่งพัฒนาความ
เชื่อมโยงด้านการขนส่งภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน โดยเร่งขับเคลื่อนตามแผนงานการพัฒนาความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-
เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการ 
และเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจาก  
การพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการคมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพ่ือ  
รองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) 
โดยระยะแรกให้ความส าคัญกับด่านชายแดนที่ส าคัญ 6 ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด 
บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่ 
            8. นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย 
และการพัฒนา และนวัตกรรมสนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งเปูาหมาย  
ให้ไม่ต่ ากว่า 1% ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เพื่อให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น 
ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต์ ไฟฟูา การจัดการน้ าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย  
และพัฒนาและนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม ในกรณีที่จ าเป็นจะต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยี
จากต่างประเทศจะให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ในอนาคตด้วย  
           9. นโยบายการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกปูองและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรปุาไม้
และสัตว์ปุา โดยให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ จัดท าแนวเขตทีด่นของรัฐให้ชัดเจน 
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่เอกชนเพื่อลดแรงกดดันในการตัดไม้จากปุาธรรมชาติในระยะ
ต่อไป  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกท่ีดินของรัฐโดยยึดแนวพระราชด าริที่ให้ประชาชน
สามารถอยู่ร่วมกับปุาได้ เช่น ก าหนดเขตปุาชุมชนให้ชัดเจน บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็น
เอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดให้มีแผนบริหารน้ าของประเทศ เพ่ือให้การจัดท าแผนงาน
ไม่เกิดความ ซ้ าซ้อนมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบเร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่
เกิดจากการผลิตและบริโภค ในพ้ืนที่ใดท่ีสามารถจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้
ด าเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้นจะวางระเบียบมาตรการเป็นพิเศษ โดยก าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะ
อุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นแบบมีมาตรฐาน และพัฒนาระบบตรวจสอบไม่ให้มีการลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อ และใช้
มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด 
         10. นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ จัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากร
ภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อม่ันวางใจในระบบ
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ราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรภาครัฐ
ที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็นและ
ตามท่ีกฎหมายเอื้อให้สามารถด าเนินการได้ในระยะแรก กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริหาร
สาธารณะได้รวดเร็ว ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อ านาจโดยมิ
ชอบก่อให้เกิดการทุจริต หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการ
ปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็น
ส าคัญ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการปูองกันการแทรกแซงจาก
นักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝุายต่างๆ
ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูป
ทุกด้าน ทั้งจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาส
ประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานรัฐ และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน อีกท้ังจะท า
กรณศีึกษาท่ีเคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติโดยมิชอบ ซึ่ง
ได้มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ มาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือ
คู่มือในการปฎิบัติราชการ 
   11. นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่ง
ปรับปรุงประมวลกฏหมายหลักของประเทศและกฎหมายอื่นๆท่ีล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความ    
ตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน โดยจะใช้กลไกของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่และ
ระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งข้ึนเฉพาะกิจเป็นผู้เร่งด าเนินการ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มี
หน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมาย และจัดท ากฎหมายให้ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือ
ภาคเอกชนและประชาชนได้ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดกว้างข้ึนในระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐน าเทคโนโลยีทีทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัด
การด าเนินคดีทุกข้ันตอนให้รวดเร็วเกิดความเป็นธรรม ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่าย
แก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่ายและรวดเร็ว ส่งเสริมกองทุนยุติธรรม
เพ่ือช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกา ส คุ้มครองผู้ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผู้บริสุทธิ์หรือได้รับ
ผลกระทบจากความไม่เป็นธรรมน ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการปูองกันการฟอกเงินมาใช้กับการ
ปูองกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตประพฤติมิชอบ หรือกระท าผิดด้านค้ามนุษย์ 
แรงงานทาส การก่อการร้ายสากล ยาเสพติด อาชญากรรมข้ามชาติ    

  

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที ่12 
 

 1. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
    มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง  มีความ

มั่นคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน” ของประเทศ 
 2. เป้าหมายการพัฒนา ประกอบด้วยเปูาหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพดังนี้ 
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             2.1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง โดยเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 5 ต่อปี ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่า
เฉลี่ยร้อยละ 8 
             2.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวัยอย่าง
มีคุณภาพ 
             2.3 การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น บริการทาง
สังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
             2.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและ
สังคมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุล 
             2.5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 3. แนวทางการพัฒนา 
              3.1 การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  โดยการ
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในR&D 
Centerตลอดจนผลักดันงานวิจัยให้ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
จัดท า Technology Roadmap ส่งเสริมอุตสาหกรรม Carbon Fiber การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน การส่งเสริม
ผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอลเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง  เพ่ือ
เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศท้ังการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่าย
หลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ 
           3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  การ
พัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ 
           3.3 การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม โดยยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ การ
จัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน สร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร การเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค 
           3.4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง
อ านวยความสะดวกของเมือง การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมการลงทุน 
การค้าชายแดน และจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
           3.5.การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การรักษาทุน
ทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียวใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดยค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพการฟื้นตัว
ปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม้ การส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้
แล้ว ที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงาน 
สีเขียว การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อ
ลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
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           3.6. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ การสร้างความโปร่งใส การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอ เพ่ือให้ระบบราชการเล็กแต่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง การพัฒนา 
อปท. ให้สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง การสร้างระบบตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณมากและมีผลกระทบในวงกว้าง 
      4. ยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) 
          ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม  เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง
และโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยแหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  มี 10 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ดังนี้ 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

 แนวทางการพัฒนา 
 1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ี พึงประสงค์ 
 2. พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
              ๒.๑ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่ เหมาะสม 
     ๒.๒ พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิด สร้างสรรค์ 
มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
     ๒.๓ ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตามความ  ต้องการของ
ตลาดงาน 
     ๒.๔ พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุวัยต้นให้สามารถเข้าสู่ตลาดงานเพ่ิมข้ึน  
 ๓. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ๔. ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
 ๕ . เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและลดค่าใช้จ่ายในระบบสุขภาพภาครัฐ 
 ๖ . พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย  
 ๗ . ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
          แนวทางพัฒนา 
 ๑. การเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึง 
บริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ  
      ๑.๑ ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส  ทาง
การศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่ และสภาพร่างกาย  
               ๑.๒ จัดบริการด้านสุขภาพให้กับประชากรกลุ่มเปูาหมายฯ ที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกล 
      ๑.๓ สร้างโอกาสในการมีที่ดินท ากินของตนเองและยกระดับรายได้ 
      1.4 ก าหนดนโยบายการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล้ าในสังคมและเอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มคนที่มี
รายได้น้อยให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
               1.5 เพ่ิมการจัดสวัสดิการสังคมให้กับกลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุด 
อย่างเพียงพอและเหมาะสม 
 2. การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา  สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ 
ครอบคลุมและท่ัวถึง 
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    2.1 ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาท่ีมีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมกัน  
มากขึ้นระหว่างพ้ืนที่ 
    2. 2 บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
    2. 3 เร่งรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้แรงงานนอกระบบตระหนักถึงประโยชน์ของการสร้าง
หลักประกันในวัยเกษียณและประโยชน์จากระบบประกันสังคม  
    2. 4 ส่งเสริมให้ประชากรกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก-เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ 
    2. 5 ปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้งกฎหมาย กฎระเบียบให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม 
 3. การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงิน 
ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้  มีสิทธิในการจัดการทุน 
ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชม 
    3.๑  สร้างและพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงในชุมชนให้มีขีดความสามารถในการสร้างแรง 
บันดาลใจให้เกิดความเชื่อม่ัน ศรัทธา มีจุดยืนทางความคิด มีธรรมาภิบาลในการบริหารและพัฒนาชุมชน 
ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างจิตสานึกให้ชุมชนพ่ึงพาตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน 
    ๓ .๒ ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย และการถ่ายทอดองค์ความรู้ใน 
ชุมชน เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่และการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่เชิงพาณิชย์  รวมทั้งส่งเสริม 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างการจัดการความรู้ในชุมชน 
     ๓ .๓ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน  
การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การส่งเสริมการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายอุตสาหกรรม (Cluster) ใน 
พ้ืนที่กับเศรษฐกิจชุมชน การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการร่วมกันพัฒนา 
๗๖ ความรู้ในเชิงทฤษฎีและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติเพื่อสร้างศักยภาพให้กับชุมชนในการ
ประกอบธุรกิจการสนับสนุนการประกอบธุรกิจแบบวิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น
และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยว 
    ๓.๔ สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและครัวเรือนการปรับองค์กร
การเงินของชุมชนให้ทาหน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้านต าบลที่ทาหน้าที่ทั้งการให้กู้ยืมและการออม  
และจัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์เป็นแม่ข่าย  
    ๓.๕ สนับสนุนชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ บริการ และการจัดการทรัพยากรในชุมชน 
ในลักษณะเป็นหุ้นส่วนกับหน่วยงานภาครัฐ อปท. ในการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน โดยเปิดรับสมาชิกทุกคน 
ในท้องถิ่นโดยไม่เลือกปฏิบัติ ผลักดัน พ.ร.บ.โฉนดชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีการบริหารจัดการและใช้ 

          ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
          แนวทางการพัฒนา 
 1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพ 
ทางเศรษฐกิจ จาเป็นต้องเพ่ิมศักยภาพของเศรษฐกิจเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้สูงขึ้นโดยไม่สร้างแรงกดดันให้  
เกิดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด เกิดภาวะเงินเฟูอ และแรงกดดันต่อภาระการคลังที่มากเกินควร มีการกระจาย 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการกระจายผลประโยชน์การพัฒนา โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
    1.1 การพัฒนาด้านการคลัง โดย 
  (1) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ  การจัดสรรงบประมาณ การบริหารและการ
ตรวจสอบกระบวนการงบประมาณของประเทศ 
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  (2) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาครัฐและขยายฐานภาษีให้ครอบคลุม  
  (3) ใช้เครื่องมือทางภาษีเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพ่ือเป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้ภาครัฐ 
  (4) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  (5) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจทั้งระบบและฟ้ืนฟูรัฐวิสาหกิจที่  
มีปัญหาฐานะการเงิน 
  1.2 การพัฒนาภาคการเงิน โดย 
           (1) เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุน  
  (2) ขยายการเข้าถึงบริการทางการเงิน  
  (3) พัฒนานวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ  
  (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสถียรภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  
 2. การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ มุ่งเน้น
การสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลว่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการว้าการลงทุน เพ่ือ
ยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ สร้างรายได้และกระจายรายได้สู่วนในชุมชนอย่างทั่วถึงอันจะ 
น ามาซึ่งความเข้มแข็งของทั้งเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐานราก  ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 
โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
      ๒ .๑ การพัฒนาภาคการเกษตร โดย 
            (๑ ) เสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน  
   (2) สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม 
   (3) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานและสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด 
   (4) เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร  
   (5) ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท ท าการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   (6) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตรและสนับสนุน  
เกษตรกรรุ่นใหม่ 
            2.2 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ซึ่งแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมเปูาหมายได้เป็น ๒ กลุ่ม 
   (๑) กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปัจจุบันประเทศไทยมีพ้ืนฐานที่เข้มแข็งที่จะต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรม
ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้ามากข้ึน  
   (๒) กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตที่ใช้โอกาสจากบริบทใหม่ๆ ของโลก 
      2.3 การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว  โดย 
   (๑ ) เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการที่มีศักยภาพ  ทั้งฐาน
บริการเดิมและฐานบริการใหม่เพ่ือส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง    
   (2) พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
   (3) พัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาอย่างครบวงจร  
      2.4 การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน โดย 
   (1) ส่งเสริมการทางตลาดเชิงรุก  
   (2) พัฒนาการอานวยความสะดวกทางการค้าให้ได้มาตรฐานสากล  
   (3) สนับสนุนผู้ประกอบการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
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   (4) ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs) 
   (๕ ) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศและการลงทุนของคนไทยใน
ต่างประเทศ 
   (6) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎ  ระเบียบ 
   (7) พัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา  

          ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
          แนวทางการพัฒนา 
 ๑. การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและ
เป็นธรรม ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดยค านึงถึงขีดจากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว  รักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม รวมทั้งผลักดัน
แนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศน์ และการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ดังนี้ 
     1.๑  อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้เพ่ือสร้างสมดุลธรรมชาติ 
     1.2 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน  
     1.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 
     1.4 ปกปูองทรัพยากรทางทะเลและปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง  
      1.5 วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรแร่เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและประชาชน 
 2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า เพ่ือให้เกิดความม่ันคง สมดุล และยั่งยืน 
โดยค านึงถึงศักยภาพ และข้อจ ากัดด้านสิ่งแวดล้อมและมิติเชิงสังคมของพ้ืนที่ลุ่มน้ า  ดังนี้ 
      2.1  เร่งรัดให้มีการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า  
      2.2 เร่งรัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้าในระดับลุ่มน้ าอย่างบูรณาการทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า 
      2.3 ผลักดันกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือน าเสนอ
ทางเลือกในการตัดสินใจระดับนโยบาย แผน และแผนงาน ที่เหมาะสมกับศักยภาพของลุ่มน้ า 
       2.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ าของแหล่งน้ าต้นทุนและระบบกระจายน้ าที่มีอยู่ให้มากขึ้น 
       2.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าและการจัดสรรน้ าต่อหน่วยให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม 
ได้สูงขึ้นทั้งภาคการผลิตและการบริโภค 
 3. แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม  ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย 
และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเมืองสีเขียวเพ่ือ 
สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน โดยมีแนวทางด าเนินงาน ดังนี้ 
       3.1 เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพ้ืนที่วิกฤต  ผลักดันกฏหมายและกลไกเพ่ือ
การคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือให้เกิดการลดปริมาณขยะ 
รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพ่ือการจัดการขยะอย่างยั่งยืน 
       3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ าในพ้ืนที่ลุ่ม น้ าวิกฤตและลุ่มน้ าส าคัญ 
อย่างครบวงจร โดยลดการเกิดน้ าเสียจากแหล่งก าเนิด 
       3.3  แก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟปุาในเขตภาคเหนือและภาคใต้ 
       3.4 ปรับปรุงกฎหมายและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองเพ่ือรองรับการเติบโตที่เป็น 
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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 4. ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการบริหารจัดการทรัพยากร 
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้แนวคิดตลอดวัฏจักรชีวิต 
(Life Cycle Thinking) ดังนี้ 
     ๔ .๑ ส่งเสริมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     4.2 สนับสนุนการผลิตภาคการเกษตรไปสู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืน 
     4.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ 
     4.4 สร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่การบริโภคท่ียั่งยืน 
     4.5 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ 
 5. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
      ๕ .๑ จัดท าและปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้สามารถ
รองรับพันธกรณีระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
      5.2 พัฒนามาตรการและกลไกเพ่ือสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน  
      5.3 ส่งเสริมภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการจัดเก็บและรายงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
      5.4 เพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือ
สนับสนุนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
      5.5 สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของประชาชน และ 
ภาคส่วนต่างๆ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 ๖ . บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  เพ่ือให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดและนาไปสู่ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย 
     ๖ .๑ บูรณาการการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเข้าสู่กระบวนการวางแผน ทั้งระดับชาติ ระดับชุมชน
ท้องถิ่น และสาขาการผลิตต่างๆ 
     6.2 เสริมสร้างขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมและการรับมือภัยพิบัติ  
     6.3 พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน 
     6.4 พัฒนาระบบการฟ้ืนฟูบูรณะหลังการเกิดภัย 
 ๗ . พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม 
     ๗ .๑ ปรับปรุงกลไกและกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพทุกขั้นตอน 
     7.2 ผลักดันการน าแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic 
Environmental Assessment: SEA) ให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายเพื่อน้าไปสู่การปฏิบัติ 
     7.3 สร้างจิตส านึกความตระหนัก และปรับปรุงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งเสริม
บทบาทภาคเอกชนและชุมชนเพ่ือสร้างพลังร่วม 
          ๘. การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ โดยผลักดันการจัดท าแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน แสวงหาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การบริหารจัดการพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติและ
การแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน สร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเก่ียวกับกฎหมายและ
ข้อตกลงระหว่างประเทศให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งควรมีการทบทวนกฎหมายและข้อตกลงระหว่าง
ประเทศด้านการค้าและสิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสมและความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  เพ่ือ
ปูองกันปัญหาทางด้านการค้าหรือการตัดสิทธิ์ทางการค้า อาท ิปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการ 
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รายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU) ติดตามและเฝูาระวัง 
มาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบทางการค้าและการลงทุน  ตลอดจน 
สนับสนุนการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

          ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและย่ังยืน  
          แนวทางการพัฒนา 
 ๑ . การรักษาความม่ันคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
      ๑.๑ สร้างจิตสานึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธ ารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความส าคัญ พร้อมทั้งก าหนดมาตรการเพื่อปูองกัน 
การกระท าที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ 
      ๑.๒ เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนาภาคการเมือง  
โดยปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางความคิดและ
อุดมการณ์ทางการเมือง ภายใต้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยและค านึงถึงความมั่นคงและ
ผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง 
      ๑.๓ ปูองกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการ 
สันติสุขแนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี บนพื้นฐานความแตกต่างทาง      
อัตลักษณ์และชาติพันธุ์ เพ่ือขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรงตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พร้อมทั้ง 
สร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคมในพ้ืนที่ 
 ๒ . การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือ 
ภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
     ๒.๑ พัฒนาศักยภาพและความพร้อมของกองทัพในการปูองกันและรักษาผลประโยชน์  
ของประเทศ โดยพัฒนากาลังพลให้มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมในการปฏิบัติได้ทันเหตุการณ์  
มีอาวุธ ยุทโธปกรณ์ ยุทธภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสม เพียงพอ พร้อมสนับสนุนการพัฒนา 
ประเทศ การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๒.๒ พัฒนาระบบงานด้านการข่าวที่มีประสิทธิภาพ มีกลไกเสริมสร้างความร่วมมือ 
พัฒนาองค์ความรู้ ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มภัยคุกคาม รวมทั้งจัดทาฐานข้อมูลด้านการข่าวที่มีความเชื่อมโยง 
ระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศอย่างเป็นระบบ ให้มีความพร้อมในการสนับสนุนข้อมูล 
เพ่ือเตรียมการรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคงท้ังในประเทศและในระดับนานาชาติ  
     ๒.๓ มีระบบเตรียมพร้อมและกลไกเผชิญเหตุที่มีประสิทธิภาพ ให้พร้อมในการปฏิบัติทั้ง 
ในยามปกติและในสถานการณ์วิกฤติ ทั้งจากภัยคุกคามด้านความมั่นคงและจากสาธารณภัยขนาดใหญ่ที่กลไก 
ปกติไม่สามารถรองรับได้ 
     ๒.๔ พัฒนาระบบรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลด้านการก่อการร้ายทั้งหน่วยงานภายใน  
และหน่วยงานภายนอกประเทศเพ่ือเป็นข้อมูลในการติดตาม วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ด้านการต่อต้าน 
การก่อการร้ายและภัยคุกคามความม่ันคง ควบคู่กับการพัฒนาแนวทางท่ีเหมาะสมให้มีประสิทธิภาพและ 
รองรับการปฏิบัติงานทุกภาคส่วน 
     ๒.๕ พัฒนาอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ โดยเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนาควบคู่ไปกับ 
การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และมิตรประเทศในการสร้างองค์ความรู้และแลกเปลี่ยน 
เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ 
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 ๓ . การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความม่ันคง เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับมิตร
ประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการปูองกันภัยคุกคามข้ามชาติ  
     ๓.๑ ด าเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างสมดุล เพ่ือเอ้ือต่อการส่งเสริมและรักษาผลประโยชน์
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านอาเซียน และ
นานาประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าว และการร่วมกันด าเนินการเชิงรุกเพ่ือปูองกันแก้ไขปัญหาและลด
ผลกระทบจากภัยคุกคาม ทั้งปัญหาข้ามชาติ ปัญหาท้าทายด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ และสาธารณภัย
ขนาดใหญ่ 
     ๓.๒ เสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน และส่งเสริมความร่วมมือในการบริหาร
จัดการความมั่นคงตามแนวชายแดน เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาที่มีอยู่และส่งเสริมให้ชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือน
บ้านเป็นชายแดนแห่งความร่วมมือ โดยพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงพ้ืนที่ชายแดนการ
ลักลอบเข้าเมือง การตรวจคนเข้าเมืองการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและการสร้างความสัมพันธ์ระดับ
ประชาชน 
     ๓.๓ ด าเนินบทบาทเชิงรุก และใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งระดับภูมิภาคและพหุภาคี 
เพ่ือปกปูองและรักษาผลประโยชน์ของไทย ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถแลกเปลี่ยนและเรียนรู้แนว
ปฏิบัติที่เป็นเลิศและร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ  อาทิ การก่อการร้าย 
การโยกย้ายถิ่นฐาน การลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์ ความมั่นคงด้านไซเบอร์ ภัยพิบัติ โรคระบาดและ
โรคติดต่อร้ายแรง 
     ๓.๔ พัฒนาระบบการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลด้านไซเบอร์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยและการดูแล
ระบบการส่งข้อมูลส่วนบุคคลข้ามแดนไปต่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  
 ๔ . การรักษาความม่ันคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซ่ึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  
สังคมและความม่ันคงของชาติเหนืออาณาเขตทางทะเล 
     ๔ .๑ เสริมสร้างความร่วมมือในการรักษาความม่ันคงทางทะเลทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  
เพ่ือแก้ไขปัญหาพ้ืนที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเล  รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือในการแสวงหาและใช้ประโยชน์ 
จากทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน พัฒนาระบบและกลไกการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยใน 
ทะเลให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนรักษาเส้นทางคมนาคมทางทะเลให้มีความปลอดภัยและเอ้ือต่อการใช้  
ประโยชน์ร่วมกัน 
     ๔ .๒ แก้ไขปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรโดยรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมทางทะเล และคุ้มครอง ปกปูอง และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจากการกระท าผิดกฎหมายใน 
ทะเล พัฒนากลไกในทางปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ 
ให้มีความทันสมัยและเป็นสากล ให้เกิดเอกภาพและระบบการบริหารจัดการที่ดีในการด าเนินงานด้านการ 
รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในภาพรวมของประเทศ  รวมทั้งบูรณาการการใช้  
ทรัพยากรและการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
     ๔.๓ พัฒนาสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าของทะเล  การใช้ประโยชน์จากทะเล 
อย่างมีจิตส านึกรับผิดชอบ และมีความรู้ที่ถูกต้องเก่ียวกับกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการด าเนินกิจกรรมทางทะเล  
รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ทางทะเลและการสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในอนาคต  
 ๕ . การบริหารจัดการความม่ันคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่
เกี่ยวข้องกับความม่ันคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
     ๕.๑ ปรับปรุงระบบติดตาม เฝูาระวัง ศึกษา วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง 
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง พิสูจน์ทราบและคาดการณ์ภัยคุกคาม 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 2564)                                                                       หน้า   66  
 

เพ่ือเสนอแนะแผนปูองกันความเสียหายและการเตือนภัยที่อาจเกิดข้ึน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
และลดผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในกรณีที่จะก่อภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ  
โดยใช้กลไกระดับชาติเพื่อเชื่อมโยงกลไกอ่ืนๆ ในการร่วมกันพิจารณาเม่ือมีสถานการณ์ที่คาดว่าจะส่งผล 
กระทบต่อความมั่นคงให้สามารถก าหนดแนวทางแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
     ๕ .๒ เพ่ิมประสิทธิภาพในการปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ เพ่ือสร้างความพร้อมในการเผชิญ
สถานการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างฉุกเฉินทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมีแผนปฏิบัติการและมีการฝึกทดสอบ
ปฏิบัติในทุกระดับอย่างเหมาะสม 
     ๕ .๓ พัฒนากลไกด้านความมั่นคงและระบบการขับเคลื่อนแผนงานต่างๆ  ให้พร้อมรับสถานการณ์
ทั้งระดับชาติและระดับพื้นท่ี โดยสร้างเครือข่ายการสนับสนุน ทั้งด้านนโยบาย องค์ความรู้และการสร้างกลไก
ขับเคลื่อนแผนงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงระดับพื้นท่ี โดยให้มีความเชื่อมโยงและตอบสนองต่อ
นโยบายรัฐบาล พร้อมทั้งสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนงานและการจัดสรรงบประมาณด้านความมั่นคงแบบ
บูรณาการให้มีความชัดเจนในทุกระดับ ควบคู่ไปกับการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
(ประชารัฐ) ในการก าหนดและขับเคลื่อนแผนงานด้านความม่ันคงระดับพื้นท่ี 

          ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
                             ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
          แนวทางการพัฒนา 
 ๑ . ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส 
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  สามารถให้บริการประชาชนในรูปแบบทางเลือกท่ี
หลากหลายและมีคุณภาพ ข้าราชการมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่องค์กรมี 
สมรรถนะสูงและมีความทันสมัย ราชการบริหารส่วนกลางมีขนาดเล็กลง และราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมี
ขนาดที่เหมาะสมกับพ้ืนที่รับผิดชอบ โดย 
     ๑.๑ ก าหนดภารกิจ ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้ าซ้อน 
     1.2 ปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงานของภาครัฐให้มีลักษณะบูรณาการ  สามารถส่งเสริม 
กระบวนการการผลิตและการให้บริการของภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
     1.3 ก าหนดหลักการและแนวทางในการยุบเลิกภารกิจหรือปรับลดหน่วยงานบริหาร ราชการ
ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคให้เหลือเพียงการปฏิบัติภารกิจเฉพาะที่ไม่อาจมอบให้ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
ด าเนินการแทนหรือไม่สามารถถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาคเอกชนองค์กรพัฒนาเอกชน 
ธุรกิจเพ่ือสังคม ภาคประชาสังคม หรือชุมชนและประชาชนรับไปด าเนินการแทนได้ 
     1.4 พัฒนาบุคลากรและปฎิรูประบบบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ  
     1.5 จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจในระยะยาวให้มีความชัดเจนและสามารถ  
ปฏิบัติได้ พร้อมทั้งทบทวนบทบาทให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและความจ าเป็นของรัฐวิสาหกิจ  
ตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง 
 ๒ . ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง
ภาครัฐ เพ่ือให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเวลา เกิดความเสมอภาค ลดความ
เหลื่อมล้ า มีกลไกและช่องทางให้ประชาชนและภาคเอกชนเข้าถึงข้อมูล  สามารถตรวจสอบกระบวนการ
ด าเนินงาน งบประมาณ และการคลังของภาครัฐได้อย่างโปร่งใสยิ่งขึ้น โดย 
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     ๒.๑ แก้ไขพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ให้ส่งเสริมการจัดสรรงบประมาณแบบ
บูรณาการ และงบประมาณเชิงพ้ืนที่ ให้จังหวัด กลุ่มจังหวัด และราชการบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับการ
จัดสรรงบประมาณได้ ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในกระบวนการงบประมาณ ตั้งแต่การ
เสนอโครงการตามแผนพัฒนาชุมชนที่สามารถเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด  ตลอดจน
ตรวจสอบและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณเชิงพื้นที่ รวมทั้งแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องให้สอดคล้อง 
     2.2 ปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาระดับพ้ืนที่ให้เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับชุมชนถึง ระดับ
จังหวัด โดย 
  (๑ ) ระดับหมู่บ้าน จัดทาแผนชุมชนที่ใช้ข้อมูลและการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านเวที
ประชาคมหมู่บ้าน รวมทั้งจัดท าข้อเสนอแผนงานโครงการที่ชุมชนต้องการ 
  (๒ ) ระดับต าบล เปิดเวทีประชาคมระดับต าบลโดยใช้คณะกรรมการหมู่บ้านสภาองค์กรชุมชน 
เข้ามาเป็นกลไกในการให้ค าปรึกษาตั้งแต่ระดับหมู่บ้านถึงต าบล  เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาต าบลและเสนอขอรับ
การจัดสรรงบประมาณจากสภาท้องถิ่นระดับต าบล 
  (๓ ) ระดับอ าเภอ เป็นหน่วยบูรณาการแผนพัฒนาต าบลให้เป็นไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกับ
หลักการจัดท าแผนและงบประมาณแบบมีส่วนร่วม 
  (๔) ระดับจังหวัด จัดท าแผนพัฒนาจังหวัดที่มีข้อมูลที่โปร่งใสชัดเจนตรวจสอบได้มีกระบวนการที่
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง บูรณาการข้อเสนอแผนงานโครงการตามความต้องการของ
ประชาชนที่เกินขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต่ ากว่าจังหวัด ข้อเสนอแผนงานโครงการ
ของส่วนราชการในพ้ืนที่ และยุทธศาสตร์จังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล โดยค าขอ
งบประมาณของจังหวัดควรมีกรอบวงเงินที่ชัดเจนว่าเป็นกรอบวงเงินตามภารกิจจากกระทรวง  และกรอบวงเงิน
ตามค าขอของจังหวัด 
    ๒ .๓ ก าหนดโครงสร้างและล าดับความส าคัญของแผนงานในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แห่งชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔) และนโยบายรัฐบาล โดย
ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ต้องแสดงแหล่งที่มาและประมาณการ
รายได้ ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจ่ายเงิน และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนพัฒนาต่าง ๆ 
    ๒ .๔ ปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลให้สามารถวัดผลสัมฤทธิ์การพัฒนาทั้งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และผลกระทบของการด าเนินงานหรือการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานได้อย่างแท้จริง และสามารถน ามาใช้
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีต่อไปได้ รวมทั้งเปิดเผยผลการประเมินต่อสาธารณะชนโดย
มีก าหนดเวลาการเปิดเผยที่แน่นอน 
 ๓.  เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล  
 4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และ
ยุติธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง เป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทย ให้ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน พร้อมทั้งเพ่ือสร้างพลังการขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริต โดย 
     ๕ .๑ ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
     ๕ .๒ ปูองกันการทุจริต 
     ๕ .๓ ปราบปรามการทุจริต 
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 ๖ . ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ 
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ เพ่ือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเสมอภาค ผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียมีความมั่นใจ ยอมรับ และปฏิบัติตามกติกา เอ้ือต่อภารกิจภาครัฐ การลงทุนและดาเนินธุรกิจ 
ภาคเอกชน ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ลดความเหลื่อมล้า และเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจน 
มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการวินิจฉัยคดีมีความ ถูกต้อง รวดเร็ว 
โปร่งใส และเป็นธรรม ตามหลักนิติธรรมและลดปริมาณผู้กระทาผิดในที่ควบคุม โดย 
     ๖ .๑ ปฏิรูปกฎหมายให้ทันสมัย 
     ๖ .๒ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ 

          ยุทธศาสตร์ท่ี ๗ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
          แนวทางการพัฒนา 
 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง  
     ๑.๑ พัฒนาระบบขนส่งทางราง  
     ๑ .๒ พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง 
     ๑ .๓ พัฒนาโครงข่ายทางถนน 
     ๑ .๔ พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ 
     ๑ .๕ พัฒนาระบบขนส่งทางน้า 
 ๒. การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
     ๒ .๑ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
     ๒ .๒ พัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง 
 ๓ . การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
     ๓ .๑ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้ได้ 
มาตรฐานสากลและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
     ๓ .๒ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอ านวยความสะดวกทางการค้าให้สอดคล้องกับ  
มาตรฐานการค้าโลก โดยเร่งรัดการจัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการส่วนกลางของระบบ NSW 
     ๓ .๓ พัฒนาคุณภาพบุคลากรและวางแผนจัดการก าลังคนด้านโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกับ  
ความต้องการของภาคธุรกิจ 
     ๓ .๔ บริหารจัดการระบบติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ  
 ๔ . การพัฒนาด้านพลังงาน 
     ๔ .๑ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
     ๔ .๒ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน 
     ๔ .๓ เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด 
     ๔ .๔ ปรับปรุงและพัฒนาการกากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบอย่างถูกต้องเหมาะสม 
     ๔ .๕ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพลังงานและเพ่ิมโอกาสของไทยในการพัฒนาพลังงานใน
ภูมิภาคอาเซียน 
 ๕ . การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
     ๕ .๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
     ๕ .๒ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ 
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     ๕ .๓ ส่งเสริมนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอวกาศของไทย 
     ๕ .๔ สร้างความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยจัดตั้งศูนย์การเฝูาระวังและรับมือภัยคุกคามทาง 
ไซเบอร์เพื่อดูแลปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีโดยเฉพาะ
ความมั่งคงปลอดภัยในภาคการเงิน และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 
     ๕ .๕ ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 ๖ . การพัฒนาระบบน้ าประปา 
     ๖ .๑ พัฒนาระบบน้ าประปาให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 
     ๖ .๒ การบริหารจัดการการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 
     ๖ .๓ เร่งรัดการลดอัตราน้ าสูญเสียในเชิงรุกควบคู่กับการบ ารุงรักษาเชิงปูองกันของระบบประปา 
ทั่วประเทศ 
     ๖ .๔ เร่งปรับปรุงโครงสร้างการบริหารกิจการประปา โดยแยกบทบาทของหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องให้ชัดเจนระหว่างหน่วยงานระดับนโยบาย หน่วยงานกากับดูแลการประกอบกิจการประปาที่เป็น 
เอกภาพ และหน่วยงานให้บริการ ควบคู่กับการออกกฎหมายการจัดตั้งองค์กรก ากับดูแลกิจการประปาใน
ภาพรวมของประเทศให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๒ เพ่ือนาไปสู่การให้การบริการน้ าประปาที่มีประสิทธิภาพ 
ทั้งในด้านการกระจายบริการไปยังประชาชนทุกระดับ คุณภาพน้ าที่เชื่อถือได้ และการก าหนดโครงสร้างอัตรา 
ค่าน้ าที่เป็นธรรมระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 

         ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
         แนวทางการพัฒนา 
 ๑ . เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม  
     ๑ .๑ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาได้เอง  
     ๑ .๒ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่น าสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด 
     ๑ .๓ ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้า 
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
     ๑ .๔ เร่งรัดการถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนา และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรรายย่อย 
วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
     ๑ .๕ พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย 
     ๑ .๖ เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องมาตรฐานสากล 
 ๒ . พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) 
     ๒ .๑ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี และร่วมก าหนด 
ทิศทางการพัฒนานวัตกรรม 
     ๒ .๒ ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้
เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย 
     ๒ .๓ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสาหรับธุรกิจเกิดใหม่และ SMEs ที่ต้องการพัฒนาหรือท า
ธุรกิจฐานเทคโนโลยี 
     ๒ .๔ สร้างบรรยากาศและสภาวะที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ลงสู่พื้นที่
และชุมชน 
     ๒ .๕ รณรงค์ปลูกฝังวัฒนธรรมการวิจัยและค่านิยมการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทาง 
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 ๓ . พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
     ๓ .๑ ด้านบุคลากรวิจัย 
     ๓ .๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     ๓ .๓ ด้านการบริหารจัดการ  

          ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
          แนวทางการพัฒนา 
 ๑ . การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างท่ัวถึง 
     1.1 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความยั่งยืน  มีธุรกิจบริการต่อเนื่องกับการท่องเที่ยว
บริการสุขภาพและการศึกษาท่ีได้มาตรฐาน รวมทั้งผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมสูง 
     1.2 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร  และสร้างมูลค่าเพ่ิมภายใต้แนวคิดเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้มีความหลากหลายสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด 
     1.3 ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คืนความอุดมสมบูรณ์สร้างความสมดุลแก่ระบบ
นิเวศน์ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 ๒ . การพัฒนาเมือง 
     2.1 แนวทางการพัฒนาหลัก 
  (1) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่  เอ้ือต่อการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล 
  (2) ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของ  
ส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน 
  ( ๓) พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง 
  ( ๔) รักษาอัตลักษณ์ของเมืองและสร้างคุณค่าของทรัพยากรเพ่ือกระจายรายได้ให้  
คนในท้องถิ่น 
  ( ๕) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง 
     ๒.๒ แนวทางการพัฒนาเมืองส าคัญ 
  ( ๑) ส่งเสริมกรุงเทพฯให้เป็นเมืองศูนย์กลางการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศ  
รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการศึกษา การบริการด้านการแพทย์และสุขภาพระดับนานาชาติ ที่พร้อมด้วยสิ่ง 
อ านวยความสะดวกเทคโนโลยีในการสื่อสารและระบบคมนาคมมาตรฐานสูง 
  ( ๒) พัฒนาเมืองปริมณฑล 
  ( ๓) พัฒนาเมืองเชียงใหม่และเมืองพิษณุโลกให้เป็นศูนย์กลางการค้า การบริการ 
ธุรกิจสุขภาพ การศึกษา และธุรกิจด้านดิจิทัล 
  ( ๔) พัฒนาเมืองขอนแก่นและเมืองนครราชสีมาให้เป็นเมืองศูนย์กลาง  การค้า 
การลงทุนการบริการสุขภาพและศูนย์กลางการศึกษา 
  ( ๕) พัฒนาเมืองภูเก็ตและเมืองหาดใหญ่ให้เป็นเมืองน่าอยู่และเอ้ือต่อการ  
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม 
  ( ๖) พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส าคัญ  
 ๓. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 
     ๓.๑ พ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก 
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  (๑ ) เร่งรัดการแก้ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม 
  (๒ ) สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
  ( ๓) เพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวทางทะเล ให้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว ๒ ฝั่งทะเลอ่าวไทย
และอันดามัน 
  ( ๔) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชาชน และรองรับการเป็นฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ 
  ( ๕) กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี 
     ๓.๒ พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
  ( ๑) ส่งเสริมและอานวยความสะดวกการลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
  ( ๒) สนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
  ( ๓) ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมและได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนา 
  ( ๔) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ  
ชายแดนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม 

          ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
          แนวทางการพัฒนา 
 ๑ . พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความ
ร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน 
เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 
     ๑ .๑ พัฒนาความเชื่อมโยงตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนให้มีความ
ต่อเนื่องและเป็นโครงข่ายที่สมบูรณ์ 
     ๑.๒ พัฒนารูปแบบและบริการการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล  
     ๑.๓ ปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้าที่เก่ียวข้อง และพัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่ง
และบริการโลจิสติกส์ 
     ๑.๔ เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพ้ืนที่ชายแดน เขตเศรษฐกิจชายแดนตลอดจนเชื่อมโยง
ระบบการผลิตกับพื้นท่ีตอนในของประเทศ 
 ๒. พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่น
ในภูมิภาค 
     ๒ .๑ สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนร่วมระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
และส่งเสริมการค้าและการบริการชายแดน 
     ๒ .๒ บูรณาการแผนการพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
 ๓ . การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย 
     ๓.๑ พัฒนาผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถพัฒนาธุรกิจ
ร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
     ๓.๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม 
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     ๓.๓ การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการสนับสนุนการด าเนินงานโดยกลไก 
สภาธุรกิจภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ 
     ๓ .๔ การสนับสนุนแหล่งเงินทุนและแหล่งข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับฐานการผลิตในต่างประเทศโด 
 ๔.  เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ส่งผลให้
เกิดประโยชน์ร่วมกัน โดยการผลักดันการให้ความช่วยเหลือทั้งด้านการเงิน เทคนิค และวิชาการแก่ประเทศ
เพ่ือนบ้าน และการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยก าหนดรูปแบบความร่วมมือในตลาดเปูาหมายแต่ละ
ประเภท โดยจะต้องค านึงถึงความส าคัญทางการค้าต่อประเทศไทย  และระดับการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการ
ทางเศรษฐกิจของตลาดนั้นๆ 
 ๕ . การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ ทั้ง
ในระดับทวิภาคี พหุภาคี และต่อยอดความร่วมมือกับประเทศยุทธศาสตร์/มีศักยภาพและประเทศในอนุ
ภูมิภาค เพ่ือส่งเสริมความมั่นคง ในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและในระดับโลก และความเจริญก้าวหน้าและลดความ
เหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืนร่วมกันในทุกมิติ 
     ๕ .๑ เพ่ิมบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศ  
     ๕ .๒ เพ่ิมบทบาทนาของไทยในการให้ความช่วยเหลือทางการพัฒนา 
 ๖ . บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ  ให้มีลักษณะ 
เป็นทีมไทยแลนด์ เพ่ือให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านต่างๆ มีลักษณะที่สอดคล้องและส่งเสริมกันและ 
กัน อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
และให้ความรู้ความเข้าใจด้านการต่างประเทศตลอดจนผลประโยชน์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศต่อภาคส่วน  
ต่างๆ และสาธารณชนไทย รวมทั้งด าเนินการเชิงรุกในการสร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ท่ีดี 
และศักยภาพทางเศรษฐกิจและด้านอื่นๆ ของประเทศไทย 
 ๗ . การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาคโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์เพื่อ
เป็นทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก เพื่อรักษาสมดุลในปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทย
และมหาอ านาจต่างๆ ทั้งในระดับโลกและภูมิภาค และประโยชน์อื่นๆ ของประเทศท้ังในด้านการค้า ความ
มั่นคงของอาหารและพลังงาน โอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ไทย โอกาสในการเข้าถึงตลาดเงินและตลาด
ทุนที่ทันสมัยและเป็นทางเลือกของประเทศ การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในกรอบนานาชาติและการ
รักษาเสถียรภาพและความม่ันคงของไทยและภูมิภาคโดยรวม 
     ๗ .๑ รักษาบทบาทของไทยในการมีส่วนร่วมก าหนดยุทธศาสตร์ของกรอบความร่วมมือที่ด าเนินอยู่  
     ๗ .๒ รักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธ์กับมหาอ านาจทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอ านาจใหม่  
     ๗ .๓ ยกระดับมาตรฐานของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานและบรรทัดฐานสากลตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศ 
 ๘. ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความม่ันคงในทุกด้านที่เกี่ยวกับ 
เรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ทั้งความม่ันคงด้านพลังงาน ด้านอาหาร ด้านสิ่งแวดล้อม และการบริหาร 
จัดการภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการปูองกันภัยในทุกรูปแบบ อาทิ ภัยจากการก่อการร้าย ภัยในโลก 
ไซเบอร์ เป็นต้น 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
วิสัยทัศน์ 
 “เมืองยางพารา การค้าชายแดน  และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงอาเชียน อย่างย่ังยืน” 
ค านิยามจ ากัดความ 
 เมืองยางพารา  กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนจะเป็นแหล่งผลิตยางพาราที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด
ของภาค มีนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) โดยส่งเสริมการวิจัยเพื่อคิดค้นนวัตกรรมและพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิต การแปรรูปยางพาราและไม้ยางพาราให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ สามารถเพ่ิมมูลค่าและรายได้ สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่
ยั่งยืนให้กับกลุ่มจังหวัด รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการซื้อ-ขาย และตลาดกลางยางพาราในการอ้างอิงการซื้อขาย
ยางพาราของประเทศบาล 
 การค้าชายแดน  เป็นเมืองชายแดนที่มีมูลค่าการค้าชายแดนสูงสุดของประเทศโดยใช้ศักยภาพของ
พ้ืนที่ชายแดนทั้งจังหวัดสงขลาและจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และด่านชายแดนไทย-
มาเลเซียทั้ง 9 ด่าน ที่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกสามารถรองรับการขนส่ง
และการค้างท้ังภายในประเทศและอาเซียน สามารถดึงดูดนักลงทุนเพ่ือเพ่ิมการลงทุนในพ้ืนที่ เกิดการจ้างงาน 
สร้างรายได้ และการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด 
 การท่องเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียน  กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนมีโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวกเพียงพอ และมีเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวภายในอนุภาคและอาเซียน การบริหาร
จัดการ การทองเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระบบประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคม (Socail Network) 
นักท่องเที่ยวทั่วโลกสามารถเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวมีการบริการนักท่องเที่ยวที่ได้
มาตรฐานสากล รวมทั้งสินค้าและบริการที่เป็นอัตลักษณ์ได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์รวม 
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (GRP) มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
 อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด เพิ่มข้ึนร้อยละ 7 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมข้ึน  
ตัวช้ีวัด 
 อัตราการขยายตัวของรายได้การท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนร้อยละ 22  
กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 2. พัฒนาระบบการตลาดและประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่ และ
เชื่อมโยงสู่อาเซียน 
 3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง สินค้าและบริการที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน ให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน เช่น อย. มผช. GMP GACCP HALAL เป็นต้น 
 4. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวชายแดนเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม  
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2   ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาโครงข่ายคมนาคม/ระบบโลจิสติกส์ 
                               อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และวางระบบป้องกันสาธารณภัย  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจระบบโลจิสติกส์ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นระบบ  
ตัวช้ีวัด 
 อัตราการขยายตัวของมูลค่าการค้าชายแดนไทย-มาเลเซียเพิ่มขึ้นร้อยละ 10  
กลยุทธ์ 
 1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ ระบบปูองกันและบรรเทาอุทกภัย การ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง (แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคและบริโภค) เพ่ือรองรับการพัฒนา 
 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณด่านและเมืองชายแดนเมืองเศรษฐกิจที่
ส าคัญ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม ให้สามารถรองรับการขยายทาง
เศรษฐกิจ 
 3. วางระบบปูองกันและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือรักษาความ
สมดุลของระบบนิเวศให้เกิดความยั่งยืนและสนับสนุนการพัฒนา 
 4. ส่งเสริมอุตสาหกรรมสนับสนุน ( supporting  Industry ) และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (Linkage 
Industry) ทุกสาขาการผลิต ให้มีความเข้มแข็งเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต พัฒนาสินค้าและบริการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพ่ิม 
 6. เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
 7. สนับสนุนลดการใช้พลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพ่ือลดต้นทุนการผลิต  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า  
                              ยางพารา และการตลาดอย่างเป็นระบบครบวงจร  
เป้าประสงค์ 
 ผลิตภัณฑ์ยางมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
ตัวช้ีวัด 
 ผลผลิตยางพาราที่น ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 11 
กลยุทธ์ 
 1.  ส่งเสริมการบริหารจัดการ และเพ่ิมความรู้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมผลผลิตสนับสนุน
เครื่องจักรอุปกรณ์ เครื่องมือ องค์ความรู้ ให้สถาบันเกษตรกร ในการบริหารจัดการ การแปรรูปผลผลิตให้เป็น
เป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อเพ่ิมมูลค่า 
 2. พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนสถาบันเกษตรกร กลุ่มเครือข่าย เกษตรกรชาวสวนยางเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต และสนับสนุนให้ด าเนินการกิจกรรมเสริมในลักษณะรวมกลุ่ม เกษตรแปลงใหญ่เป็น
อาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ 
 3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา คิดค้นนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเพ่ิมมูลค่ายางและ
ผลิตภัณฑ์ยาง 
 4. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งทรัพยากร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสนับสนุน การเพ่ิม
มูลค่ายาง ผลิตภัณฑ์ยาง และสนับสนุนเมืองยาง (Rubber City) 
 5. ส่งเสริมช่องทางการตลาดและการจ าหน่ายสินค้าที่เก่ียวกับยางพารา  
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แผนพัฒนาจังหวัด 

 
วิสัยทัศน์ 
  “เศรษฐกิจมั่นคง  การค้าเฟื่องฟู นราน่าอยู่ สู่สันติสุขอย่างยั่งยืน”  
พันธกิจ 
  1.  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร การค้า การลงทุน การบริการ  
การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการให้เข้มแข็งและยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์  
  2.  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้มาตรฐานและเท่าเทียมกันภายใต้สังคม พหุวัฒนธรรม 
  3. เสริมสร้างความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  4. สร้างความเชื่อม่ันด้านความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
ปฎิบัติงานในพ้ืนที่ 
  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลักธรรมภิบาล 

เป้าประสงค์ 
  1. การขยายตัวของภาคการเกษตร ภาคการท่องเที่ยว และภาคอุตสาหกรรมการค้าชายแดน
เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
  2. การค้าระหว่างประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่อง  
  3. คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น มีความเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ 
  4. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และเชื่อมมั่นในอ านาจรัฐ 

          ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง  
กลยุทธ์ 
 1. ยกระดับคุณภาพของแรงงาน รองรับ การท่องเที่ยว การค้า และการพัฒนาทางเศรษฐกิจของจังหวัด 
 2. พัฒนาผู้ประกอบการ ขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการใหม่มีความ
พร้อมในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจจังหวัดให้มีศักยภาพท่ีแข่งขันได้ 
 3. พัฒนาและสร้างสรรค์รูปแบบการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรที่มีปริมาณ คุณภาพ รองรับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรของจังหวัดเพ่ือการค้า และการส่งออก  
 4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานรองรับเขตเศรษฐกิจ
พิเศษและจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. ยกระดับศักยภาพและเสริมสร้างความเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงสันทนาการและกีฬา 
 6. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการเป็นเมืองเศรษฐกิจฐานการเกษตรอุตสาหกรรมเพ่ิมมูลค่าที่มีคุณภาพ
มาตรฐานในระดับส่งออกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 7. สร้างงาน อาชีพ แก่ประชาชนจากฐานเกษตร ท่องเที่ยว และการบริการ เน้นการกระจายรายได้
เป็นไปอย่างทั่วถึง เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น 
 8. ยกระดับคุณภาพการสร้างสรรค์เศรษฐกิจเพ่ิมค่าจากฐานของการกีฬาและนันทนาการและบริการ  
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         ยุทธศาสตร์ท่ี 2  เสริมสร้างศักยภาพการค้าระหว่างประเทศ ที่เข้มแข็ง 
กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจท้องถิ่น ธุรกิจรุ่นใหม่ และวิสาหกิจชุมชน
เชื่อมโยงการค้าชายแดนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 2. จัดระเบียบ และพัฒนาเมืองสุไหงโกลกเป็นต้นแบบการค้าชายแดนระหว่างประเทศ ที่มีความพร้อม
มาตรฐานและการจัดการเมืองชายแดนที่เป็นสากล 
 3. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ การดูแลความปลอดภัย พัฒนาระบบบริการ พัฒนาสภาพแวดล้อม
ด่านชายแดนรองรับการค้าชายแดน 
 4. พัฒนาระบบการคมนาคม การชนส่ง และโลจิสติกส์เชื่อมโยงการค้าชายแดนอย่างเป็นระบบครบ
วงจร สร้างพ้ืนที่การค้าเชื่อมโยงการค้าชายแดนและสร้างรายได้และเงินหมุนเวียนในพื้นที่และจังหวัด  
 5. เชื่อมโยงระบบการธุรกิจค้าส่ง ค้าปลึก เติบโตอย่างมีคุณภาพ มีระบบบริการที่มีมาตรฐานการค้า
ชายแดน ในระดับต้นแบบที่ดีของประเทศ 
 6. พัฒนาการค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เปิดตลาดสู่สังคมดิจิทัล เชื่อมโยงการค้ากับประเทศอาเซียน 
และนานาชาติบนโลกออนไลน์ 

          ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชน บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมการขยายผลและประยุกต์ใช้แนวทางตามโครงการพระราชด าริและเสริมสร้างศักยภาพการ
พ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. พัฒนาขีดความสามารถประชาชนในการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ มีความตื่นรู้ พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทัน และคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ที่ดีงามของนราธิวาส  
 3. พัฒนาศักยภาพชุมชน ประชาชนสู่ความเปลี่ยนแปลงด้วยการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มุ่งสร้างผู้เรียนที่มีคุณภาพด้วยมาตรฐานการศึกษา 
 4. เสริมสร้างความพร้อมของเมืองให้มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะด้านภาษา 
พร้อมสู่สังคมดิจิทัล 
 5. เสริมสร้างศักยภาพในการพึ่งตนเองทางด้านพลงังงานทดแทนที่ยั่งยืน  
 6. พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐให้มีคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และใช้พ้ืนที่เป็นฐาน
อย่างเข้าใจ เข้าถึง 
 7. เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการปัญหาทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ และพัฒนาให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมท่ีดี อากาศบริสุทธิ์ บ้านเมืองสะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
 8. ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการมีสุขภาพดีพ่ึงตนเองได้ และยึดวีถีแห่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 9. เสริมสร้างการพ่ึงตนเองของประชาชน ชุมชนด้วยงานมีอาชีพ มีรายได้ที่ม่ันคง  

         ยุทธศาสตร์ท่ี 4  เสริมสร้างสันติสุขและความม่ันคง ปลอดภัยในพื้นที่  
กลยุทธ์ 
 1.  เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านในการจัดการตนเองให้มีความปลอดภัย สงบเรียบร้อย และมี
ความมั่นคงในพ้ืนที่ 
 2. เสริมสร้างวิธีการคิดประชาชน สร้างหลักยึดและวีถีชีวิตบนฐานของหลักธรรมทางศาสนา และอยู่
ร่วมกันบนความหลากหลายของประเพณี และวัฒนธรรม 
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 3. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ 
 4. ปฎิรูประบบการจัดการภัยคุกคามต่อจังหวัดในทุกประเภทได้รับการจัดการให้ลดลงในทั่วทุกพ้ืนที่
อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 
 5.  เพ่ิมประสิทธิภาพในการบูรณาการภารกิจความมั่นคงในทุกระดับด้วยคุณภาพของบุคลากร และ
การพัฒนาระบบงานความมั่นคงท่ีทันสมัย ได้รับการยอมรับ เชื่อมั่นไว้วางใจจากประชาชน  
 6  สร้างพ้ืนที่ให้ประชาชนมีความปลอดภัย สงบสุข อยู่อย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน และภาคภูมิใจใน
พ้ืนที่ให้กระจายทั่วทั้งจังหวัด 
  

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส 
วิสัยทัศน์ 
“บริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ด้วยเศรษฐกิจก้าวหน้า น าพาสังคม 
 สันติสุข สู่ประชาคมอาเซียน” 

พันธกิจ 
    1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร ผังต าบล และผังเมืองรวมจังหวัด 
    2.ส่งเสริมอาชีพ งานสวัสดิการสังคม การจัดการศึกษา การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพ่ือ  
       เอาชนะยาเสพตดิ กีฬา นันทนาการ  และการสาธารณสุข ตลอดท้ังการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือรองรับ  
       การเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน 
    3.ส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษา 
       ความสงบเรยีบร้อยในท้องถ่ิน  
    4.ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน เมืองชายแดน การท่องเที่ยว เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน ตลอดทั้ง  
       สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงการตามแนวพระราชด าริ และหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
    5.อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการ  
       ปรบัปรุงภูมิทัศน ์การก าจัดขยะ สิง่ปฏิกูล บ าบดัน้ าเสีย และการใช้พลังงานทดแทน 
    6.อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โบราณวัตถุ โบราณสถาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ท านุบ ารุง 
       ศาสนา และพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม 
     7.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
     1.ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร ผังเมือง ผังต าบลและผังจังหวัดได้ 
        มาตรฐาน 
     2.ประชาชนมีอาชีพ รายได้ท่ีมั่นคงและยั่งยืน บริการด้านสวัสดิการสังคม กีฬา นันทนาการ การศึกษาและ  
        การสาธารณสุขอย่างทั่วถึง การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดมีประสิทธิภาพ  
         ตลอดท้ังประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีด่พีร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน 
     3.ประชาชนมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปฏิบัติงานด้านการ 
         ปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ 
     4.ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน เมืองชายแดน การท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่นอย่างมั่นคง 
        และยั่งยนื สูป่ระชาคมอาเซยีน 
     5.มีระบบการจัดการขยะ น้ าเสีย สิ่งปฏิกูล ตลอดทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน 
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       6.ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
          ให้คงอยู่สบืไป 
       7.การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางการพัฒนา 
๑.๑ บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง  บ ารุงรักษาทางคมนาคม  สะพาน   เขื่อน  ระบบระบายน้ า 
๑.๒ สร้างและปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
๑.๓ จัดท าผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังต าบล 
๑.๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
๑.๕ จัดให้มีไฟฟูาและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา 
๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
๒.๒ ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
๒.๓ ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัยโดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน  
      การจัดการศึกษา 
 ๒.๔ ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
๒.๕ ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย การกีฬา  และนันทนาการ 
๒.๖ ส่งเสริมการปูองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
๒.๗ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ ส่งเสริมให้ความรู้  ความเข้าใจ  แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมือง การปกครองระบบประชาธิปไตย 
๓.๒ พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนถึงการรักษาความ  
      สงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
๓.๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น  
๓.๔ ส่งเสริมให้ผู้น าศาสนาเข้ามามีบทบาทและศักยภาพในการแก้ปัญหา ความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  
แนวทางการพัฒนา 
๔.๑ ส่งเสริมการตลาด  การค้า  การลงทุนในท้องถิ่นและเมืองชายแดนเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
๔.๒ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
๔.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๔.๔ พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
๔.๕ ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
      และสิ่งแวดล้อม 
๕.๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 
๕.๔ จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 
๕.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 
๖.๑ ส่งเสริมการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
๖.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและปูชนียบุคคล 
๖.๓ เสริมสร้างท านุบ ารุงศาสนาตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๖.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น 
๖.๕ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเด็ก เยาวชนและประชาชน   

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางการพัฒนา 
๗.๑ พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 
๗.๒ พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช้ตลอดถึงสถานท่ีในการปฏิบัติงาน 
๗.๓ พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.๔ ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
๗.๕ ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน 
๗.๖ พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงานขององค์กรเพื่อรองรับ  
      ประชาคมอาเซียน 

 
นโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

                   นายกเทศมนตรีเมืองนราธวิาส (นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ ) ได้แถลงนโยบายนายกเทศมนตรีเมือง 
    นราธิวาส ต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ประกอบด้วย นโยบาย 5 ด้าน ดังนี้ 

๑. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                 ๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  ระบบสาธารณูปการ  ขั้น
พ้ืนฐานให้ทันสมัยและได้มาตรฐาน  เช่น  ถนน ทางเท้า  คูระบายน้ า เขื่อน  คลอง ไฟฟูาสาธารณะ ประป าโทรคมนาคม 
และการให้บริการด้านต่างๆแก่ท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ตามความจ าเป็นตามก าลังงบประมาณและล าดับ
ความส าคัญให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน ในท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการแก้ไขในเรื่องต่างๆ เช่น ใน
เรื่องน้ าท่วมขังรวมทั้งสร้างความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการสัญจรไปมาขอ งประชาชน   
                 ๑.๒ พัฒนา ปรับปรุงระบบจราจร เครื่องหมายจราจร ให้ทันสมัย  ได้มาตรฐานเพื่ออ านวย      
ความสะดวกแก่ผู้ใช้ถนนและเป็นการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
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                 ๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าหรือปรับปรุงระบบผังเมือง ให้สอดคล้องกับสภาพความ
เจริญของเมืองนราธิวาสและสถานการณ์ปัจจุบัน 

๒.นโยบายการพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
                  ๒.๑ การพัฒนาด้านการศึกษา  การกีฬา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น    
                        ๒.๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  ทั้ง
การศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้มีคุณภาพ ทันสมัย  และได้มาตรฐาน รวมถึงการ
พัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษา หลักสูตร สื่อการเรียนการสอนและอาคาร สถานที่ให้เหมาะสม เอ้ือต่อการ
เรียนรู้  และเพียงพอกับความต้องการ  โดยน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย  นวัตกรรมการศึกษามาใช้ เพ่ือมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการ  ให้เด็กเป็นคนดีของสังคมควบคู่กับการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม   ศีลธรรมและ
วัฒนธรรม 
                          ๒.๑.๒ ขยายระดับการศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา ตลอดจนขยายโอกาสทางการศึกษา
ให้กับผู้ด้อยโอกาส  
                          ๒.๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ทางการศึกษาตามความเหมาะสมอย่างท่ัวถึง 
                          ๒.๑.๔ ส่งเสริมความสามารถและโอกาสในการเรียนรู้อย่างบูรณาการจากทรัพยากรที่เป็น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยประสบการณ์จากสถานที่และการปฏิบัติจริง 
                        ๒.๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์และสืบทอดการจัดกิจกรรมต่างๆ  ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  เช่น จัดงานวันลอยกระทง  ตักบาตรท าบุญ วันขึ้นปีใหม่ 
จัดงานรอมฎอนสานสัมพันธ์  เข้าสุนัตหมู่ ฯลฯ ตลอดจนส่งเสริมให้ เยาวชนและประชาชนมีจิตส านึกในการ
ดูแลรักษาและอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ  เพื่อให้เกิดความรักและหวงแหนและมีความภูมิใจใน     
ถิน่ฐาน ให้คงอยู่สืบทอดไปสู่รุ่นลูก รุ่นหลาน 
                          ๒.๑.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส  
                          ๒.๑.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการกีฬาเพ่ือยกระดับมาตรฐานการเล่นกีฬา ทั้งการ
ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสถานที่  สนับสนุนงบประมาณ  อุปกรณ์การกีฬา การสร้างเครือข่าย องค์กรการกีฬา 
การจัดตั้งกลุ่ม ชมรม และการจัดการแข่งขันกีฬาทุกประเภท ทุกระดับ ทั้งในระดับ ชุมชน โรงเรียน  ท้องถิ่น  
ระดับภาคและระดับประเทศ  เช่น  ฟุตบอลชุมชนสัมพันธ์  
                         ๒.๑.๘ เสริมสร้างกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่าง ชุมชน วัด มัสยิด โบสถ์ และโรงเรียนให้มีการ
ถ่ายทอด เรียนรู้และปฏิบัติหลักธรรมทางศาสนา  ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาในวันพระและวัน ส าคัญทาง
พุทธศาสนาศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์อย่างต่อเนื่อง เช่น งานวันวิสาขบูชา  วันมาฆบูชา วันเข้าพรรษา   
วันอาสาฬหบูชา  วันฮารีรายอ  วันอาซูรอ  วันเมาว์ลิด เป็นต้น 
                   ๒.๒ การพัฒนาด้านสาธารณสุข    
                          ๒.๒.๑ พัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน สนับสนุนโครงการ      
๓๐ บาท รักษาทุกโรค และการประกันสุขภาพของประชาชน  ตลอดจนพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขให้
ทันสมัย ได้มาตรฐาน สามารถให้บริการการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชนในพื้นท่ีเขตเทศบาลและนอก
เขตเทศบาล  ได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
                          ๒.๒.๒ สนองนโยบายรัฐบาลในด้านการปูองกันปราบปรามยาเสพติด โดยประสานงานร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนรณรงค์สร้างจิตส านึกต้านภัยยาเสพติดรวมทั้งส่งเสริม
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สนับสนุนการบ าบัดรักษา และการฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ติดยาเสพติด 
                            ๒.๒.๓ ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน 
                          ๒.๒.๔ เสริมสร้างสุขภาพของประชาชน โดยเน้นการส่งเสริมให้มีการออกก าลังกาย  การ
พัฒนาและปรับปรุงศูนย์กีฬาและนันทนาการ  การจัดตั้งชมรมต่างๆที่ส่งเสริมการออกก าลังกาย  รวมทั้ง
จัดหาสถานที่ออกก าลังกายทั้งในร่มและกลางแจ้งให้เพียงพอต่อความต้องการ 
                          ๒.๒.๕ พัฒนาปรับปรุงงานด้านการรักษาความสะอาด   การก าจัดขยะมูลฝอยโดยก าหนดเวลา 
ในการจัดเก็บขยะให้เหมาะสมและจัดหารถเก็บขยะขนาดเล็กส าหรับวิ่งเก็บขยะในตรอกและซอยตลอดจน
รณรงค์และสร้างจิตส านึกในการรักษาความสะอาด 
                          ๒.๒.๖ พัฒนาตลาดสด หาบเร่ แผงลอย ให้ถูกสุขลักษณะ  ทั้งด้านสถานที่ และด้าน
สุขาภิบาลอาหาร  เพื่อให้ผู้อุปโภคบริโภคได้อาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะอนามัยและปลอดภัยจากสารพิษ  
ตลอดจนควบคุม  ดูแลผู้ประกอบ กิจการให้ประกอบกิจการอย่างถูกสุขลักษณะอนามัยตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
                         ๒.๒.๗  ด าเนินการและสนับสนุนการควบคุมปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ที่
อันตราย  และโรคไม่ติดต่อแต่อันตรายของคนและสัตว์  ตลอดจนการสนับสนุนการส่งเสริมกิจกรรม
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง ผู้บริโภค 
                  ๒.๓ การพัฒนาด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์    
                         ๒.๓.๑  สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการต่างๆท่ี
เทศบาลได้จัดท าขึ้น รวมทั้งโครงการที่ชุมชนขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินการเองเพ่ือพัฒนาชุมชน
ให้เข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการไดด้้วยตนเองและเสริมสร้างให้คนในชุมชนและระหว่างชุมชนมีความรัก ความ
สามัคคี สร้างความสมานฉันท์ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
                         ๒.๓.๒ สนับสนุนส่งเสริมการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชนให้เป็นองค์กรที่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้แก้ไขปัญหาในเบื้องต้นได้เองและท าหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนในการน าปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนมาเสนอให้เทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าสนับสนุนช่วยเหลือพร้อมทั้งเป็นตัวแทน
ของเทศบาลในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการบริการของเทศบาลไปสู่ประชาชนในชุมชนได้อย่างทั่วถึง 
                         ๒.๓.๓ ส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือให้การสงเคราะห์แก่คนชรา ผู้พิการ ผู้ยากไร้เด็ก
ก าพร้าที่ไร้ที่พ่ึง ผู้ปุวยโรคเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและสามารถพ่ึงพาตนเองได้  
                         ๒.๓.๔ สนับสนุนรถประจ าทางส าหรับนักเรียน นักศึกษาในช่วงเวลา๐๖.๓๐ – ๐๘.๓๐ น.     
และช่วงเย็นเวลา  ๑๕.๐๐ – ๑๗.๓๐  น. 
                   ๒.๔ การพัฒนาด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและ  การรักษาความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน       
                         ๒.๔.๑ ส่งเสริม และสนับสนุนกิจการอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) ของ
เทศบาลให้มีความเข้มแข็ง  มั่นคงและมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นก าลังส ารอง สนับสนุนทางราชการกับทั้งจะให้การ
สนับสนุนในด้านอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานการฝึกทบทวน  และการฝึกเพ่ิมเติมความรู้
ในหลักสูตรขั้นที่สูงขึ้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
                        ๒.๔.๒ จัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้มีความพร้อมในการใช้งานได้ตลอดเวลาและทันท่วงที ตลอดจนจัดให้มีอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ทันสมัยได้มาตรฐานอย่างเพียงพอ สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เรือกู้ภัยทางน้ า กล้องวงจรปิด ฯลฯ 
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                           ๒.๔.๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยใน
ชุมชน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชน นักเรียนและเยาวชน 
                         ๒.๔.๔ จัดให้มีการฝึกอบรมการฝึกซ้อมในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่
เจ้าหน้าที่งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตลอดเวลาและ
จัดท าแผนปูองกันภัยฝุายพลเรือนของเทศบาลเป็นประจ าทุกปี  ให้สอดคล้องกับความเจริญของท้องถิ่น และ
เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีจะเกิดขึ้น 
                         ๒.๔.๕ สนับสนุนงบประมาณอุดหนุนแก่อาสาสมัครมูลนิธิและมูลนิธิหน่วยกู้ภัยต่าง ๆ

๓.นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
                    ๓.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพ เพื่อเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ
โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย   เช่น   การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ   การฝึกอบรมเพ่ิมทักษะในการประกอบอาชีพ   
สนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ            
                    ๓.๒ สนับสนุนการจัดตั้งโรงซ่อมเรือประมงของเทศบาลเมืองนราธิวาส เพ่ือบริการชาวประมง
ในท้องถิ่น 
                    ๓.๓ ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาและปรับปรุง ฟื้นฟูสถานที่ท่องเที่ยว  แหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์  บุคลากรการท่องเที่ยว ส าหรับบริการนักท่องเที่ยวให้ ครบวงจร พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยว  
                    ๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวให้เพิ่มข้ึน เพ่ือดึงดูด และให้นักท่องเที่ยวได้ 
มีกิจกรรมท่องเที่ยวมากข้ึน  ใช้เวลาพ านักในพื้นที่นานวันขึ้น  เกิดการใช้จ่ายเงินเพิ่มข้ึน และเป็นการสร้างงาน 
สร้างรายได้ให้ประชาชนในท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน  เช่น การจัดงานประเพณีต่างๆ การจัดกิจกรรมถนนคนเดินเพ่ือการค้า
และการท่องเที่ยว  งานของดีเมืองนรา  การจัดการแข่งขันนกเขาชวา เป็นต้น 
                    ๓.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ให้ประชาชนน าแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีพปัจจุบัน  และให้การช่วยเหลือชุมชน ประชาชน ในการจัดสินค้าอุปโภค  
บริโภคท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีพในราคาถูก 

๔. นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
                    ๔.๑  รณรงค์ส่งเสริมให้มีการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาล  
โดยเฉพาะบริเวณถนน ทางเดินเท้า ที่สาธารณะและบ้านเรือน อาศัยความร่วมมือจากประชาชนทุกหลังคาเรือนเพ่ือ
พัฒนา จัดระเบียบบริเวณหน้าบ้านตนเองให้หน้าบ้านน่าอยู่ น่ามอง เพื่อให้เทศบาลเมืองนราธิวาสเป็นเมือง  
สะอาด น่าอยู่อย่างยั่งยืน 
                   ๔.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสภาพแวดล้อม การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามสะอาด   
ปลอดภัย  น่าอยู่  น่าอาศัย เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์  ในบริเวณทางเท้า  การจัดสวนหย่อม ปลูกต้นไม้ ดอก   
ไม้ประดับตกแต่งบริเวณถนน สถานที่ราชการ  ปรับปรุงสวนสาธารณะให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น 
                   ๔.๓ สนับสนุนการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา    
(สวนหลวง ร.๕) เพ่ือใช้ด าเนินกิจกรรมนันทนาการ 
                   ๔.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตส านึก การสร้างวินัยให้กับประชาชน องค์กรภาครัฐและเอกชน
ในท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บ ารุงรักษาและฟ้ืนฟู การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน   
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                    ๔.๕ จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือให้สามารถรองรับน้ าเสียของเมืองได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงให้น้ า
เสียของเมืองได้ผ่านกระบวนการบ าบัดจนได้มาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ ตลอดจนจัดสร้างปรับปรุง
ทางระบายน้ าให้ได้มาตรฐาน 
                    ๔.๖ ควบคุมและปูองกันการเกิดมลพิษต่างๆที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น มลพิษทางน้ า 
มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางสียง มลภาวะทางถนน 

๕.นโยบายการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
                    ๕.๑ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลในทุกข้ันตอน     
การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีที่
เรียกว่า หลักธรรมาภิบาล โดยสนับสนุนให้ชุมชนคิด “เทศบาล ”ท า  มีการเผยเเพร่ข้อมูลข่าวสาร  
สารสนเทศ ให้ประชาชนได้รับทราบ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของเทศบาลได้อย่าง เท่า
เทียมกันตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดให้มีการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเปิดเผยโปร่งใส  เพื่อเปิด
โอกาสให้มีการแข่งขันโดยเสมอภาคเป็นธรรม  
                    ๕.๒ น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารทุกรูปแบบ ทุกหน่วยงาน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานสามารถตัดสินใจ วินิจฉัย สั่งการบนพื้นฐานของข้อมูลที่ทันสมัยถูกต้องแม่นย า เพ่ือ อ านวยความ
สะดวก แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันทันท่วงที และสามารถเชื่อมโยงข่าวสาร ทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การบริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
โดยปรับปรุงให้หน่วยงานต่าง ๆ พัฒนากระบวนการท างาน  ให้สามารถเป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ “ มีอัธยาศัยที่ดี รวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม” 
                     ๕.๓ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะการท างานของผู้บริหารหรือ
น าเสนอปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนได้ตลอดเวลา  
                     ๕.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมือง
นราธิวาสให้ดีขึ้น เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและจัดให้มีสวัสดิการตามความเหมาะสมกับสภาพการ
ท างาน และสถานการณ์ค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งปรับปรุงสวัสดิภาพการท างานเพ่ือให้ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองนราธิวาสมีความสุขในการท างาน และมีความสมดุลชีวิตส่วนตัวกับการท างาน 
โดยอาศัยหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
                    ๕.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้น าชุมชน ผู้น าองค์กรและประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่  ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเทศบาลและเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่น  
                    ๕.๖ ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานแบบบูรณาการ ตามนโยบายการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ เพื่อให้เกิดการประสานงานระหว่างเทศบาล ส่วนราชการ ภาคเอกชน  และประชาชนเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  มุ่งเน้นผลงาน เกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และเกิดความ คุ้มค่าในเชิง
ภารกิจให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขันการแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน   ลดความซับซ้อน   ความล่าช้า   และความสิ้นเปลือง  
                   ๕.๗ ปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลัง ให้สอดคล้องกับบทบาท  ภารกิจ หน้าที่ประสิทธิภาพและ
ผลส าเร็จของเทศบาลตามกฎหมาย โดยก าหนดแผนอัตราก าลังที่ชัดเจนเป็นกรอบในการด าเนินกา รเพ่ือให้
สามารถบริหารงานและอ านวยความสะดวกจัดบริการประชาชนได้อย่างเต็มศักยภาพพร้อมทั้ง ปรับปรุง
ระบบการบริหารงานให้มีการกระจายอ านาจและตัดสินใจในการวินิจฉัย สั่งการผู้ใต้บังคับบัญชา มากขึ้น เพื่อให้
เกิดความคล่องตัวและแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้อ านาจ หน้าที่ 
ระเบียบกฎหมายที่ก าหนด 
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                    ๕.๘ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล  โดยการส่งเข้าศึกษา 
ฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้บุคลากรเทศบาลมีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงานทันกับ
เทคโนโลยีการจัดการสมัยใหม่ รวมถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและงานในหน้าที่
เพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  เป็นที่พ่ึงของประชาชน มีจิตส านึกในการ บริการประชาชน 
ตลอดจนส่งเสริมขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลให้มากข้ึน 
                   ๕.๙ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ให้มีประสิทธิภาพ สามารถจัดเก็บภาษี
ได้ทั่วถึง ถูกต้อง รัดกุม และเป็นธรรมมากที่สุด แสวงหาแหล่งรายได้ใหม่ ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่กฎหมาย
ก าหนด เพื่อให้เทศบาลมีรายได้เพ่ิมข้ึน มีฐานะการเงินการคลังที่ม่ันคง  สามารถพ่ึงพาตนเอง ได้และให้มีรายได้
อย่างเพียงพอในการเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถในการพัฒนา แก้ไขปัญหา ตอบสนอง ความต้องการของ
ประชาชน 
                   ๕.๑๐ ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ  เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน  ให้เพียงพอ ทันสมัย
เหมาะสมและได้มาตรฐาน  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด  ตาม
ก าลังความสามารถด้านงบประมาณของเทศบาล  

   

 
 

.............................................................................................  
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๒.ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลเมืองนราธิวาส (Vision) ในระยะ 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 

                                   พัฒนามุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืนและสมดุล  
                                                   ภายใต้หลัก “เศรษฐกิจพอเพียง” 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

พันธกิจ      : ๑.จัดให้มีและบ้ารุงรักษาถนน ทางเท้า ทางระบายน้้า  
     ๒ .ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ ที่จ้าเป็น 
     ๓ .จัดให้มีและปรับปรุงสัญญาณการจราจรทางบก 
     ๔.จัดให้มีและปรับปรุงผังเมืองรวม ภูมิทัศน์และการควบคุมอาคาร  
 
เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคม ระบบจราจร  
                 ผังเมืองและผังต้าบลที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 
ตัวชี้วัด      : 
                1.ร้อยละของจ้านวนประชากรในเขตเทศบาลและพ้ืนที่ใกล้เคียงได้รับความสะดวกสบายใน  
                      การสญัจร 
    ๒ .ร้อยละของจ้านวนประชากรในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลมีน้้าใช้ในการอุปโภค  
                      บรโิภค 
    3.จ้านวนโครงการในการพัฒนาผังเมือง  
    4 .จ้านวนสัญญาณไฟจราจรและไฟกระพริบได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม  
    5 .จ้านวนโคมไฟฟ้าตามถนน ซอยในเขตเทศบาลได้รับการปรับเปลี่ยนท้าให้มีแสงสว่าง 
                      เพียงพอ การสญัจรของประชาชนในเวลากลางคืนมีความปลอดภัย 
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  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ค่าเป้าหมาย 

1.1 บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาทาง
คมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้้า 

ร้อยละ ๙๐ ของจ้านวนประชากรในเขตเทศบาลและพ้ืนที่
ใกล้เคียงได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร 

1.2 สร้างและปรับปรุงแหล่งน้้าอุปโภค บริโภค ร้อยละ ๙๐ ของจ้านวนประชากรในเขตเทศบาลและนอก
เขตเทศบาลมีน้้าใช้ในการอุปโภคบริโภค 

1.3 จัดท้าผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผัง
ต้าบล 

- 

1.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร จ้านวนสัญญาณไฟจราจรและไฟกระพริบได้รับการ
ปรับปรุง ซ่อมแซม ๔ โครงการ 

1.5 จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่าง
ทั่วถึง 

จ้านวนโคมไฟฟ้าตามถนน ซอยในเขตเทศบาลได้รับการ
ปรับเปลี่ยนท้าให้มีแสงสว่าง เพียงพอการสัญจรของ
ประชาชนในเวลากลางคืนมีความปลอดภัย ๔ โครงการ 

 
        หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส้านักการช่าง 
         ความเชื่อมโยง : 
         ยทุธศาสตรจ์ังหวัด :  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง 
     กลยุทธ์ท่ี ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิติกส์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานรองรับเขต 

            เศรษฐกิจพิเศษ และจังหวัดอยา่งมีประสิทธิภาพ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

พันธกิจ     :   1.ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุน การฝึกอบรม และการประกอบอาชีพ 
                             2.จัดให้การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส  
            3.จัดให้มีการศึกษา  
               4.ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ  
            5.จัดให้การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  
เป้าประสงค์ :  1.ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาด การค้า การลงทุน และผู้ประกอบการในท้องถิ่น พัฒนา  
                        ระบบ เศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวให้เข้มแข็งและแข่งขันได ้
  2.พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยส่งเสริมด้านสุขภาพ การ  
                        สาธารณสุข  การสังคมสงเคราะห์ ป้องกันและบ้าบัดผู้ติดยาเสพติด 
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ :  
           1.จ้านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการลงทุน การอบรมอาชีพ 
           2.จ้านวนกลุ่มเป้าหมายได้รับการจัดสวัสดิการเพิ่มขึ้น 
                     3.ระดับคุณภาพ ของครู บุคลากรทางการศึกษาและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
           4.จ้านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
           5.จ้านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยกับประชาชน 
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    กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ค่าเป้าหมาย 

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้าง
อาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น 

จ้านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการลงทุน การ
อบรมอาชีพ จ้านวน ๔ โครงการ 

2.2 ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และ
สวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

จ้านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยกับประชาชน ๑๒ โครงการ 

2.3 ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตาม
อัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 

ร้อยละ ๘๐ ของ ระดับคุณภาพ ของครู 
บุคลากรทางการศึกษาและการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

2.4 ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพ่ือ
เอาชนะยาเสพติด 

จ้านวนกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน
รณรงค์การต่อต้านยาเสพติด ๔ 
โครงการ 

2.5 ส่งเสริมด้านการออกก้าลังกาย การกีฬา และ
นันทนาการ 

จ้านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการกีฬาและ
นันทนาการ ๑๒ โครงการ 

2.6 ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค 
ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข 

จ้านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยกับประชาชน ๑๒ โครงการ 

2.7 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

 

    หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  ส้านักการศึกษา กองสวัสดิการสังคม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    ความเชื่อมโยง :  
    ยุทธศาสตร์จังหวัด :  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชน บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
             พอเพียง   
      กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาศักยภาพชุมชน ประชาชนสู่การเปลี่ยนแปลงด้วยการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพ 
             การศึกษามุ่งสร้างผู้เรียนทีมี่คุณภาพดว้ยมาตรฐานการศึกษา  
     กลยุทธ์ท่ี ๘    ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการมีสุขภาพท่ีดีพ่ึงตนเองได้ และยึดวิถีแห่งปรัชญา 
             เศรษฐกิจพอเพียง  
     กลยุทธ์ท่ี ๙   เสริมสร้างการพ่ึงตนเองของประชาชน ชุมชน ด้วยงาน มีอาชีพ มีรายได้ที่ม่ันคง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ2561 -2564)                                                                                     หน้า 89 
 

              ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

พันธกิจ      :   1.จัดให้มีการดูแลและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
                              2.ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ 
                         ของประชาชน และการมีสว่นร่วมของประชาชน. 
เป้าประสงค์ :   ประชาชนมีจิตส้านึกและมีส่วนร่วมในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย    
                      เสรมิสร้างความเข้มแข็ง และสันติสขุในชุมชนและเมือง 
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ :  
       1.จ้านวนกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองในระบบประชาธิปไตย  
       2.จ้านวนโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
       3.จ้านวนกิจกรรมอบรมให้ความรู้ให้แก่ประชาชนในป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
                4.จ้านวนกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้น้าศาสนามีบทบาทในการแก้ปัญหาความมั่นคง 

    กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ค่าเป้าหมาย 

3.1 ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน 
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย 

จ้านวนกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองในระบบ
ประชาธิปไตย ๔ โครงการ 
 

3.2 พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความ
สงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 

จ้านวนโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๔ โครงการ 

3.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วน
ร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 

จ้านวนกิจกรรมอบรมให้ความรู้ให้แก่
ประชาชนในป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  ๔ โครงการ 

3.4 ส่งเสริมให้ผู้น้าศาสนาเข้ามีมีบทบาทเพ่ือเพ่ือ
ศักยภาพในการแก้ไชปัญหาความม่ันคง 

จ้านวนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ๔ โครงการ 

  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  ส้านักการศึกษา ส้านักปลัดเทศบาล 
  ความเชื่อมโยง : 
  ยุทธศาสตร์จังหวัด :  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  เสริมสร้างสันติสุขและความม่ันคง ปลอดภัยในพื้นท่ี 
       กลยุทธ์ท่ี ๑  เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านในการจัดการตนเองให้มีความปลอดภัย สงบ 
              เรยีบร้อย และมีความมัน่คงในพ้ืนที่  
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

    พันธกิจ      : 1.ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว 
               2.พัฒนาการค้า การลงทุนในท้องถิ่น  
               3.พัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนพ่ึงตนเอง  
    เป้าประสงค์ : 1.ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาด การค้า การลงทุน และผู้ประกอบการในท้องถิ่น พัฒนา  
                           ระบบเศรษฐกิจชมุชนและการท่องเทีย่วให้เข็มแข็งและแข่งขันได้ 
      2.ประชาชนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีอาชีพและมีรายได้เพ่ิมข้ึน โดยยึดหลัก  
                            เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชด้าริ 
    ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ :  
                      1.จ้านวนโครงการในด้านพัฒนาการค้า และการลงทุนในท้องถิ่น 
                2.จ้านวนกิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น  
                3.จ้านวนกิจกรรมอบรมให้ความรู้ หลักเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน  
                4.จ้านวนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว  
                5.จ้านวนโครงการส่งเสริมโครงการตามแนวทางพระราชด้าริ  

    กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ค่าเป้าหมาย 

4.1 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น
และเมืองชายแดน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 

จ้านวนโครงการในด้านพัฒนาการค้า 
และการลงทุนในท้องถิ่น ๔ โครงการ                        

4.2 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์
ในท้องถิ่น 

จ้านวนกิจกรรมในการส่งเสริมและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ๔ โครงการ 

4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จ้านวนกิจกรรมอบรมให้ความรู้ หลัก
เศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน 
๔ โครงการ 

4.4พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

จ้านวนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๔ โครงการ 

4.5 ส่งเสริมโครงการตามแนวทางพระราชด้าริ  - 

    หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส้านักการช่าง กองสวัสดิการสังคม 
    ความเชื่อมโยง : 
    ยุทธศาสตร์จังหวัด :  
      ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง  
        กลยุทธ์ที่ ๗ สร้างงาน อาชีพ แก่ประชาชนจากฐานเกษตร ท่องเที่ยว และการบริการ เน้นการกระจาย  
                          รายไดเ้ป็นไปอยา่งทัว่ถงึ เศรษฐกิจในชุมชนดขึีน้ 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ2561 -2564)                                                                                     หน้า 91 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   พันธกิจ      :  1.จัดให้มีการรักษาความสะอาด การสร้างจิตส้านึกและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
              2.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาตอและสิ่งแวดล้อม  
              3.จัดให้มีการก้าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้้าเสีย  
   เป้าประสงค์ : ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ   
                       สิง่แวดล้อมอยา่งสมดลุและยั่งยนื 
   ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ :  
              1.จ้านวนกิจกรรมในการอนุรักษ์และฟ้ืนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
              2. จ้านวนกิจกรรมสร้างจิตส้านึกให้แก่ประชาชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
              3.จ้านวนโครงการในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์  
              4.จ้านวนโครงการพัฒนาการบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และน้้าเสีย  
              5.จ้านวนกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประชาชนใช้พลังงานทดแทน  

        กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ค่าเป้าหมาย 

5.1 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

  
 - 

5.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมี
จิตส้านึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 - 

5.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง จ้านวนโครงการในการพัฒนาปรับปรุง
ภูมิทัศน์ ๔ โครงการ 

5.4 จัดท้าระบบก้าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจน
ระบบบ้าบัดน้้าเสีย 

จ้านวนโครงการพัฒนาการบริหารจัดการ
ขยะ สิ่งปฏิกูล และน้้าเสีย  ๔ โครงการ 

5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน จ้านวนกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน
ประชาชนใช้พลังงานทดแทน  ๔ โครงการ 

   หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส้านักการการช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   ความเชื่อมโยง : 
   ยุทธศาสตร์จังหวัด :  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชน บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
            พอเพียง   

     กลยุทธ์ท่ี ๗ เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ การจัดการปัญหาทาง  
            ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม และภัยพิบัติ และพัฒนาให้เปน็เมืองสิ่งแวดล้อมทีด่ ีอากาศ  

                    บรสิุทธิ์ บ้านเมืองะอาด เป็นระเบียบเรียบรอ้ย    
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              ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

พันธกิจ      :  จัดให้มีการเสริมสร้างท้านุบ้ารุงศาสนา บ้ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ  
                    วัฒนธรรมอันดงีามของท้องถ่ิน 
เป้าประสงค์ : มุ่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมการศึกษา ท้านุบ้ารุงศาสนา อนุรักษ์ฟ้ืนฟูจารีต  
          ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วม  
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ :  
     1.จ้านวนกิจกรรมที่ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูประเพณีวัฒนธรรม  
     2.จ้านวนกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  
     3.จ้านวนกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน ท้านุบ้ารุงศาสนา  
     4.จ้านวนโครงการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถาน  
     5.จ้านวนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  

        กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ค่าเป้าหมาย 

6.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีต
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 

จ้านวนกิจกรรมที่ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ประเพณีวัฒนธรรม ๔ โครงการ 

6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและ 
ปูชนียบุคคล 

จ้านวนกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ๔ โครงการ 

6.3 เสริมสร้างและท้านุบ้ารุงศาสนา ตลอดจน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

จ้านวนกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน ท้านุ
บ้ารุงศาสนา ๔ โครงการ 

6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุ
และโบราณสถานในท้องถิ่น 

 - 

6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ของเด็กและเยาวชนและประชาชน 

จ้านวนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม  ๔ โครงการ 
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส้านักการศึกษา 
ความเชื่อมโยง : 
ยุทธศาสตร์จังหวัด :  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชน บนพื้นฐานหลักปรัชญาของ 
    เศรษฐกิจพอเพียง   
       กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาขีดความสามารถประชาชนในการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ มีความ 
    ตื่นรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทัน และ 
             คงไว้ ซึง่อัตลักษณ์ท่ีดงีานของนราธวิาส  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างสันติสุขและความม่ันคงภายในพื้นที่ 
       กลยุทธ์ท่ี ๑ เสริมร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านในการจัดการตนเองให้มีความปลอดภัย งบ 
             เรยีบร้อย และมีความมัน่คงในพ้ืนที่  
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

   พันธกิจ      :  พัฒนา ปรับปรุง เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ระบบการบริหารที่ทันสมัยและการ  
                        ให้บริการประชาชน 
   เป้าประสงค์ :  การบริหารจัดการขององค์กรด้าเนินการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี อย่างมี 
                        ประสิทธิภาพและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 
   ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ :  
        1.จ้านวนกิจกรรมพัฒนาความรู้ คุณธรรมจริยธรรม แก่บุคลากร  
        2.จ้านวนโครงการปรับปรุงจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ พัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน  
        3.จ้านวนกิจกรรมพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล  
        4.จ้านวนกิจกรรม /โครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้บริการแก่ประชาชน 
        5.จ้านวนกิจกรรมในการส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในการบริการประชาชน  
        6.จ้านวนกิจกรรมพัฒนาการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด้าเนินงานของเทศบาล  
 
    กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ค่าเป้าหมาย 
7.1 พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรม
จริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 

จ้านวนกิจกรรมพัฒนาความรู้ คุณธรรม
จริยธรรม แก่บุคลากร ๔ โครงการ 

7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ 
ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน 

จ้านวนโครงการปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ พัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน    
๔๐  โครงการ     

7.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กร
ตามหลักธรรมาภิบาล 

จ้านวนกิจกรรมพัฒนาองค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล ๔ โครงการ 

7.4 ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่
ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

จ้านวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมการ
พัฒนาระบบการให้บริการแก่ประชาชน 
๔ โครงการ 

7.5 ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการ
ปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชน 

จ้านวนกิจกรรมพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การ
ด้าเนินงานของเทศบาล ๔ โครงการ 

7.6 พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่การด้าเนินงานขององค์กร เพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียน 

 - 
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   หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส้านักปลัดเทศบาล ส้านักการช่าง ส้านักการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
                                     กองสวสัดกิารสงัคม กองวชิาการและแผนงาน 
   ความเชื่อมโยง : 
   ยุทธศาสตร์จังหวัด :               
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  เสริมสร้างศักยภาพการค้าระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง 
       กลยุทธ์ท่ี ๖  พัฒนาการค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เปิดตลอดสู่สังคมดิจิทัล เชื่อมโยง 
              การค้ากับตา่งประเทศ อาเซยีนและนานาชาตบินโลกออนไลน์  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชน บนพื้นฐานหลักปรัชญาของ 
              เศรษฐกิจพอเพียง   
       กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐให้มีคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  
              และใช้พ้ืนทีเ่ป็นฐานอยา่งเข้าใจเข้าถึง  
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3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

             3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

                    เทศบาลเมืองนราธวิาสมีการวเิคราะห์กรอบการจัดท ายทุธศาสตร ์โดยน าเครือ่งมือทางการ
บริหาร SWOT Analysis มาใช้เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการการด าเนินงานด้วยจุดแข็งหรือ
จุดเด่น และจุดอ่อนหรือข้อด้อย จากการวิเคราะห์สภาวะสิ่งแวดล้อมจากปัจจัยภายในองค์กรเพ่ือน ามา
พัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ บรรลุผลสัมฤทธิ์ สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

จุดแข็ง(Strength) 
S 1   ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งและมีอิสระในการพัฒนาท้องถิ่น  
S 2   มีกลยุทธ์และกลวิธีการบริหารงานที่ชัดเจนเหมาะสม และมีการแบ่งส่วนราชการภายในและก าหนด 
        หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างอย่างชัดเจน 
S ๓   ให้โอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและยืดหยุ่น 

S ๔   มีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

S 5  มีระบบบริการที่ทันสมัย รวดเร็วและประหยัด 

S 6  มีการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ เช่น สนามกีฬา อุปกรณ์การกีฬา บุคลากรด้านการกีฬา  

S 7  มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งการส่งเสริมในด้านการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโท   
       การจัดการฝึกอบรมและส่งเสริมให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
S 8  การส่งเสริมการประกอบอาชีพ การตลาด การรักษาความปลอดภัย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การ  

       สาธารณูปโภค สาธารณูปการท่ีครบครัน ทันสมัย ไดม้าตรฐาน ส่งเสรมิการท่องเทีย่วโดยพัฒนาแหล่ง 

       ท่องเทีย่ว จัดงานตามเทศกาลต่างๆ การก่อสร้างถนน คูระบายน้ า การศึกษา การสาธารณสุข ฯลฯ ตาม  

       อ านาจหนา้ท่ีทีร่ับผิดชอบ 

S ๙  มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการ กิจกรรมต่าง ๆที่ได้ด าเนินการโดยผ่านทางสื่อไร้สาย   
        เว็บไซด์ วารสาร   รถประชาสัมพันธ์ ขององค์กรอย่างสม่ าเสมอ 
S 10 องค์กรมีทรัพยากร เครื่องมือ เครื่องใช้และสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
       เหมาะสมกับการด าเนินงานตามภารกิจที่รับผิดชอบและมีกฎหมายรองรับการด าเนินงานตามภารกิจ อ านาจ 
          หน้าที่ที่ก าหนดไว้ 
S 11 มีท่าเทียบเรือท่ีมีศักยภาพในการพัฒนา เช่น เป็นจุดขนถ่ายสินค้าทางน้ า ท าให้ต้นทุนสินค้าลดลง 
S 12 มีศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่หลากหลาย และมีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 

S 13 ประชาชนรักความสงบ มีอิสระในการนับถือศาสนา การประกอบอาชีพ มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือใน  

       การพัฒนาท้องถ่ิน 

S 14 มีสถาบันการศึกษารองรับการศึกษาทุกระดับตั้งแต่ศูนย์เด็กเล็ก – ปริญญาโท ทั้งของรัฐบาลและเอกชน  
       เช่น โรงเรียนระดบัศูนยเ์ด็กเลก็ไปจนถึงระดบัมัธยมตอนปลาย การศึกษาพิเศษ การศึกษานอกโรงเรียน  

       และตามอัธยาศัย และมหาวทิยาลัย 

S 15 มีทะเล ชายหาด แม่น้ า ล าคลองและทรัพยากรธรรมชาติที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เอื้อและ  

       ส่งเสรมิการประกอบอาชีพในการท าธุรกิจการประมงและอ่ืนๆ 

S 16 มีสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศน์ดี เอื้อต่อการเป็นเมืองน่าอยู่ ไม่มีมลพิษทางด้านอากาศ น้ า เสียง 
S 17 มีการพัฒนาตลาดรองรับการผลิตสินค้า 
S 18 มีระบบขนส่งทางบก ทางน้ า และทางอากาศที่ได้มาตรฐาน ทันสมัยรองรับการสัญจร การขนส่งสินค้าที่  
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       สะดวก สบาย รวดเร็วและปลอดภัย 
S 19 ประชาชนตื่นตัวด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
S 20 มีสถานบริการด้านสุขภาพตั้งแต่การบริการขั้นพื้นฐาน จนถึงครบวงจรรองรับการบริการประชาชน  
จุดอ่อน(Weakness) 
W 1 ปรับเปลี่ยนผู้บริหารที่เลือกตั้งเข้ามาบริหารงานทุก 4 ปี และเปลี่ยนนโยบายท าให้การบริหารงานไม่   
       ตอ่เนือ่ง 
W 2 ส่วนราชการภายในองค์กรยังไม่สามารถจัดท าและเชื่อมโยงระบบข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ  
       พัฒนาท้องถิ่น 
W 3 ขาดระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัย 
W ๔ งบประมาณในการพัฒนามีน้อยและขาดการสนับสนุนงบประมาณในโครงการที่มีขนาดใหญ่ 
W 5 การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีมาตรฐานมาใช้ในองค์กรมีน้อย 
W ๖ การจัดการผังเมืองยังไม่ดีพอ 
W 7 บุคลากรบางส่วนของเทศบาลยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดระบบการท างานและการบูรณาการ  
W 8 สภาพแวดล้อมของสถานที่ท างานไม่เอ้ือต่อการท างานที่เป็นระบบทั้งทางด้านกายภาพ   
       ด้านสังคมและด้านจิตใจ 
W 9 ยังไม่มีระบบสารสนเทศท่ีประชาชนเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง 
W 10 ระบบการท างานยังไม่เป็นมาตรฐานและขาดการบูรณาการกัน เช่น ขาดการวางแผนและ 
        ประสานงานในการปฏิบตังิาน 
W   11   จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อภารกิจหน้าที่ที่เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะงานด้านบริการประชาชน 
W   12   เครื่องมือ เครื่องใช้ช ารุดทรุดโทรม  เนื่องจากมีอายุการใช้งานมานาน ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน  
W   13   บุคลากรมีความรู้ด้านระเบียบ และกฎหมายน้อย และตีความระเบียบ กฎหมายผิด 
W14  การจัดท าแผนพัฒนาและการเบิกใช้จ่ายงบประมาณยังไม่มีประสิทธิภาพ 
W15  การพัฒนายังไม่ครอบคลุมทุกด้าน และไม่มีการผลักดันที่ต่อเนื่อง ท าให้มีปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ 
W16  ระบบการบริหารจัดการขยะยังไม่ได้มาตรฐาน ประชาชนยังไม่มีจิตส านึกในเรื่อง การทิ้งขยะ ความสะอาด 
W17  มาตรการทางด้านกฎหมายหย่อนยาน 
W18  ประชาชน และเยาวชนในพื้นท่ีเสพและจ าหน่ายยาเสพติด 
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 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

       เทศบาลเมืองนราธิวาสมีการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นปัจจัยที่
ส่งผลต่อการด าเนินงานของเทศบาล โดยน าเครื่องมือทางการบริหาร SWOT Analysis ที่เป็นปัจจัยภายนอกที่
เป็นทั้งในเชิงแง่ลบและแง่บวกมาใช้ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการการด าเนินงานด้วยโอกาสหรือ
ปัจจัยส่งเสริมจากภายนอก ที่เอื้ออ านวยให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จ และอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม
จากภายนอก เป็นปัจจัยที่ไม่สามารถแก้ไขได้ นอกจากวิเคราะห์และเฝ้าระวังเพื่อหาแนวทางป้องกันให้
ได้รับผลกระทบหรือมีความเสียหายน้อย  สรุปตามแต่ละด้าน ได้ดังต่อไปนี้ 

         1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม  ได้แก่  จ านวนประชากร  ระบบการศึกษา  ค่านิยม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี การสาธารณสุข  แนวโน้มทางสังคม  การคมนาคม  การสื่อสาร อาชีพและปัญหาสังคม ฯลฯ 

     2. ด้านเทคโนโลยี  ได้แก่  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การผลิตเครื่องจักรกลต่าง ๆ  เทคโนโลยี
สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 

     3. ด้านเศรษฐกิจ  ได้แก่  รายได้ของประชาชนในพื้นท่ี  ภาวะทางการเงิน การว่างงาน  อัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย การลงทุนต่าง ๆ ฯลฯ 

     4. ด้านการเมืองและกฎหมาย ได้แก่  รัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติการศึกษา หลักสูตร 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   แผนชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ นโยบายหน่วยงานต้นสังกัด  กฎหมาย  ระเบียบต่าง ๆ การแทรกแซงทางการเมือง ฯลฯ 

          5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่  การอนุรักษ์ เฝ้าระวัง  การสร้างจิตส านึกใน
การดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสะอาด การปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบ
การบริหารจัดการขยะ การควบคุมสิ่งที่เป็นมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  

           ซึ่งปจัจยัท้ัง 5 ด้านมีผลทั้งในทางแง่ลบและแง่บวกต่อสถานการณ์การพัฒนาของเขตเทศบาลเมือง
นราธิวาส จึงขอสรุปจากโอกาสและอุปสรรคที่มีผลต่อการด าเนินงานของเทศบาล ดังนี้  

 โอกาส (Opportunity)  
 O 1 เป็นแหล่งรวมสถาบันการเงินและสถานประกอบการ 
 O 2 การให้ความร่วมมือจากสื่อมวลชนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล     
 O ๓ การเสด็จแปรพระราชฐานและทรงงานในพื้นท่ีเป็นประจ าและต่อเนื่อง  
 O 4 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี  
       อ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงาน  
       ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่เทศบาล  
    O 5 กระแสการตื่นตัวของประชาชนสนใจในสิทธิของตนเอง การบริหารจัดการของหน่วยงานรวมไปถึง  
           การสร้างสขุภาพมากขึน้ 

O ๖ รัฐบาลมีนโยบายลดภาษีด้านการลงทุนในสามจังหวัดภาคใต้    
O ๗ มีการร่วมมือกันจัดท าโครงการ/กิจกรรมร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและ 
      ประชาชนทั่วไป        
O ๘ มีภาคีเครือข่ายที่พร้อมให้การสนับสนุนการด าเนินงานของเทศบาล  

O 9 รัฐบาลมีนโยบายแก้ปัญหาความยากจน โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพ หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  
       (OTOP) 
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O ๑0 การปฏิรูประบบราชการเป็นโอกาสให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานให้เหมาะสมรวม 
         ไปถึงขวัญก าลังใจในการท างานของเจ้าหนา้ท่ี  

    O ๑1 จังหวัดมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในเขตเทศบาล  

     O ๑2 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาสนามบินนราธิวาสให้เป็นสนามบินนานาชาติ    
     O ๑3 เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส      
   
ข้อจ ากัด (Threat)   
T 1 ขาดแคลนเงินทุน     

T ๒ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม   

T ๓ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ท าให้นโยบายขาดความต่อเนื่อง  
T 4 มีพ้ืนที่อาณาเขตพัฒนาจ ากัด       
T 5 สถานศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานแตกต่างกัน 
T ๖ สภาพแวดล้อมไม่เอ้ือต่อการลงทุน  
T ๗ อยู่ในพื้นท่ีที่ห่างไกลจากแหล่งผลิตสินค้า ท าให้สินค้ามีราคาสูงเนื่องจากต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการขนส่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
T 8 ต้นทุนการผลิตสินค้าสูง ท าให้ผู้ประกอบการไม่สนใจลงทุนในพ้ืนที่เท่าท่ีควร  

T ๙ มีปัญหาด้านการก่อความไม่สงบในพื้นท่ีส่งผลต่อสภาพความเป็นอยู่ ด้านความปลอดภัย เศรษฐกิจและ  

      การท่องเที่ยว 

T ๑๐ ปัญหายาเสพติด (การค้ายาเสพติด,เยาวชนติดยาเสพติด) 
T ๑๑ ปัญหาการว่างงาน ขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือ และผู้มีรายได้น้อย 
T ๑๒ ปัญหาความยากจน 
T ๑๓ ภาวะเงินเฟ้อ 
T ๑4 ประชาชนบางส่วนไม่เข้าใจระบบท างานของภาครัฐ 

T ๑5 การกระจายรายได้ของแต่ละชุมชนไม่เท่าเทียมกัน 

T ๑6 นโยบายการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนา  

        ในการรองรับภารกิจท่ีเพ่ิมมากขึน้ 
T 17 ระเบียบ ข้อกฎหมายในการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะการจ ากัดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไว้ที่ 40 % 
         เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาบุคลากรและการปฏิบัติงาน 
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๓.๓ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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แบบ  ยท.๐๑ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ย.1 ย.2 ย.3 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

ย.1 

  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของอปท.ในเขต จังหวัด 

1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
อปท. 

ย.1 
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ย.6 

  

ย.7 
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โครงการ โครงการ 
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โครงการ 

 

โครงการ 

 

โครงการ 

 

โครงการ 

 

แผนงาน 

ผลผลิต/โครงการ 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
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ย.1 

  

ย.6 

 

ย.7 

 

ย.8 ย.9 

 

ย.10 

 

ย.5 

 

ย.4 

 

ย.3 

 

4 

ย.5 

  

ย.1 

  

ย.2 

  

ย.3 

  

ย.4 

  

ย.5 

  

ย.6 

  

ย.7 

  

2 8 5 6 

ย.4 

  

โครงการ 

 

โครงการ 

 

โครงการ 
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                                                     3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (strategic  map) 
 

                       
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

บริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม เสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้วยเศรษฐกิจก้าวหน้า น าพาสังคมสันติสุข สู่ประชาคมอาเซียน วิสัยทัศน์ 

เป้าประสงค์ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
ระบบจราจร ผังเมือง ผังต าบล และ
ผังจังหวัดได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีอาชีพ รายได้ ที่มั่นคง
และยั่งยืน บริการด้านสวัสดิการ
สังคม กีฬา นันทนาการ การศึกษา
และสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน 
เมืองชายแดร การท่องเที่ยว 
ผลิตภัณฑ์ในท้องถ่ินอย่างมั่นคงฯ สู่
ประชาคมอาเซียน 

มีระบบการจัดการขยะ น้ าเสีย สิ่ง
ปฏิกูล ตลอดทั้งอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมการและให้พลังงานอย่าง
ยั่งยืน 

ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ 
โบราณสถาน โบราณวัตุ สืบสาน
ประเพณี ฯ ให้คงอยู่สืบไป 

การบริหารจัดการองค์กรมี
ประสิทธิภาพตามหลัก    
ธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร์  
   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ประชาชนมีส่วนร่วมตามระบอบ
ประชาธิปไตย มีความปลอดภัยในชิวิต
และทรัพย์สิน การปฎิบัติงานด้านป้องกัน
ฯมีประสิทธิภาพ 

ด้านการวางแผน การส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรม และการ
ท่องเที่ยว 

ด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ด้านการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

แบบ  ยท.๐2 

แผนงาน 
แผนงาน
บริหารงาน
ทัว่ไป 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงานสงัคม
สงเคราะห์ 

แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
สาธารณสขุ 

แผนงานเคหะ
และชมุชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแขง็
ของชมุชน 

แผนงานการ
ศาสนา 
วฒันธรรมและ
นนัทนาการ 

แผนงาน
อตุสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงานการ
พาณิชย์ 

แผนงานงบ
กลาง 
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๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
 

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
เสริมสร้างความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ
และการกระจาย
รายได้อย่างทั่วถึง 
 
กลยุทธ์ที่ ๔ 
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน และ
ระบบโลจิติกส์ให้มี
คุณภาพและได้
มาตรฐานรองรับ
เขตเศรษฐกิจ
พิเศษและจังหวัด
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 
 

พัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
ระบบคมนาคม 
ระบบจราจร                 
ผังเมืองและผัง
ต าบลที่มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน 

1.ร้อยละของ
จ านวนประชากร
ในเขตเทศบาล
และพื้นที่ใกล้เคียง
ได้รับความ
สะดวกสบายใน                  
การสัญจร 
๒.ร้อยละของ
จ านวนประชากร
ในเขตเทศบาล
และนอกเขต
เทศบาลมีน้ าใช้ใน
การอุปโภคบริโภค 
๓.จ านวนสัญญาณ
ไฟจราจรและไฟ
กระพริบได้รับการ
ปรับปรุง ซ่อมแซม 
๔.จ านวนโคม
ไฟฟูาตามถนน 
ซอยในเขต
เทศบาลได้รับการ
ปรับเปลี่ยนท าให้
มีแสงสว่าง เพียงพอ        
การสัญจรของ
ประชาชนในเวลา
กลางคืนมีความ
ปลอดภัย 

60 
 
 
 
 
 
 

60 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 

70 
 
 
 
 
 
 

70 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 

80 
 
 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 

90 
 
 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 

1 

เพิ่มขึ้นปีละ 
10 

 
 
 
 
 

เพิ่มขึ้นปีละ 
10 

 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

1.1 บุกเบิก สร้าง 
ปรับปรุงปรุงรักษา
ทางคมนาคม 
สะพาน เขื่อน 
ระบบระบายน้ า 
 
 
1.2 สร้างและ
ปรับปรุงแหล่งน้ า
อุปโภค บริโภค 
 
 
 
1.๓ พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
จราจร 
 
1.๔ จัดให้มีไฟฟูา
และระบบ
โทรคมนาคม 
อย่างทั่วถึง 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง
ถนน ระบบระบาย
น้ า 
 
 
 
 
โครงการขุดลอก
สระ ขยายเขต
ประปา 
 
 
 
โครงการติดตั้งไฟ
จราจร ปรับปรุง
เครื่องหมาย ติดตั้ง
ปูายจราจร 
โครงการจัดซื้อ 
ปรับปรุงโคมไฟส่อง
สว่าง 

ส านักการช่าง 
 
 
 
 
 
 

ส านักการช่าง 
 
 
 
 
 

ส านักการช่าง 
 
 
 

ส านักการช่าง 
 
 
 
 

 

แบบ ยท.๐๓ 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
 

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ยุทธศาสตร์ที่๑  
เสริมสร้างความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ
และการกระจาย
รายได้อย่างทั่วถึง 

 
กลยุทธ์ที่ ๗ สร้าง
งาน อาชีพ แก่
ประชาชนจากฐาน
เกษตร ท่องเที่ยว 
และการบริการ เน้น
การกระจายรายได้
เป็นไปอย่างทั่วถึง 
เศรษฐกิจในชุมชนดี
ขึ้น 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การพัฒนาด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การพัฒนาด้าน
การวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว 

 

1.ส่งเสริมและ
สนับสนุน
การตลาด การค้า 
การลงทุน และ
ผู้ประกอบการใน
ท้องถิ่น พัฒนา                        
ระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนและการ
ท่องเที่ยวให้เข็ม
แข็งและแข่งขัน
ได้ 
 2.ประชาชน
ได้รับการพัฒนา
และส่งเสริมให้มี
อาชีพและมี
รายได้เพิ่มขึ้น 
โดยยึดหลัก                            
เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวทาง
พระราชด าร ิ
 

1.จ านวนโครงการ
ในด้านพัฒนาการ
ค้า และการลงทุน
ในท้องถิ่น 
                 
 
 
2.จ านวนกิจกรรม
ในการส่งเสริม
และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใน
ท้องถิ่น             
 
3.จ านวนกิจกรรม
อบรมให้ความรู้ 
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่
ประชาชน 
 

๑ 
 
 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 
 

๑ 

๑ 
 
 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 
 

๑ 

๑ 
 
 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 
 

๑ 

๑ 
 
 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 
 

๑ 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๑ ส่งเสริม
การตลาดการค้า 
การลงทุนใน
ท้องถิ่นและเมือง
ชายแดนเพื่อ
รองรับประชาคม
อาเซียน 
๔.๒ ส่งเสริมระบบ
เศรษฐกิจชุมชนและ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
 
 
 
๔.๓ ส่งเสริมให้
ประชาชนยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุง อาคารใน
ตลาดท้องถิ่นและ
เมือง 
 
 
 
โครงการสร้าง
อาคารร้านค้าใน
ท้องถิ่นและเมือง 
 
 
 
โครงการส่งเสริมให้
ประชาชนยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักการช่าง 
 
 
 
 
 
 

ส านักการช่าง 
 
 
 
 
 

กองสวัสดิการฯ 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
 

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ยุทธศาสตร์ที่๑  
เสริมสร้างความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ
และการกระจาย
รายได้อย่างทั่วถึง 

 
กลยุทธ์ที่ ๗ สร้าง
งาน อาชีพ แก่
ประชาชนจากฐาน
เกษตร ท่องเที่ยว 
และการบริการ เน้น
การกระจายรายได้
เป็นไปอย่างทั่วถึง 
เศรษฐกิจในชุมชนดี
ขึ้น 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การพัฒนาด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การพัฒนาด้าน
การวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว 

 

1.ส่งเสริมและ
สนับสนุน
การตลาด การค้า 
การลงทุน และ
ผู้ประกอบการใน
ท้องถิ่น พัฒนา                           
ระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนและการ
ท่องเที่ยวให้
เข้มแข็งและ
แข่งขันได ้
 

๑.จ านวนกิจกรรม
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

๑ ๑ ๑ ๑ - พัฒนาส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและ
แหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ เพื่อ
รองรับประชาคม
อาเซียน 

- โครงการก่อสร้าง 
ปรับปรุงสถานที่
ท่องเที่ยว 
- โครงการส่งเสริม
และพัฒนาระบบ
การท่องเที่ยงเชิง
อนุรักษ์ 

ส านักการช่าง 
ส านักปลัด 

ส านักการศึกษา 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
 

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
เสริมสร้างศักยภาพการค้า
ระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง 
 
กลยุทธ์ที่ ๖ 
พัฒนาการค้าผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เปิดตลอดสู่
สังคมดิจิทัล เชื่อมโยง
การค้ากับต่างประเทศ 
อาเซียนและนานาชาติบน
โลกออนไลน ์

 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗  
การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิ
บาล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗  
การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
 

1.การบริหารจัดการของ
องค์กรด าเนินการตาม
หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
 

๑.จ านวนกิจกรรม
พัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่การ
ด าเนินงานของ
เทศบาล 

๑ ๑ ๑ ๑ - ๗.๖ พัฒนาส่งเสริมระบบ
การประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่การด าเนินงาน
ขององค์กร เพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน 
 

โครงการผลิตสื่อ
เพื่อการ
ประชาสัมพันธ ์

กองวิชาการฯ 
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ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค ์
 

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
กลยุทธ์ที่ ๒ 
พัฒนาขีดความสามารถประชาชนใน
การพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ มีความ
ตื่นรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ก้าว
ทันการเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทัน และ
คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ที่ดีงานของนราธิวาส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การพัฒนาด้าน
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การพัฒนาด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

๑. มุ่งพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และส่งเสริม
การศึกษา ท านุบ ารุง
ศาสนา อนุรักษ์ฟื้นฟูจารีต
ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น โดยให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

1.จ านวน
กิจกรรมที่
ส่งเสริม อนุรักษ์ 
ฟื้นฟูประเพณี
วัฒนธรรม 
 2.จ านวน
กิจกรรมส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
3.จ านวน
กิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุน ท านุ
บ ารุงศาสนา 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

๖.๑ ส่งเสริมการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบ
ทอดจารีตประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม   
๖.๒ ส่งเสริมและ
สนับสนุน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และปูชนียบุคคล 
๖..๓ เสริมสร้างท านุ
บ ารุงศาสนาตลอดจน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                          

โครงการจัดงาน
ประเพณีในวัน
ส าคัญ 
 
โครงการส่งเสริม
และสนับสนุน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
โครงการจัด
กิจกรรมวัน
อาสาฬหบูชา และ
วันเข้าพรรษา 
 

ส านัก
การศึกษา 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
 

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
พัฒนาและ
เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตประชาชนบน
พื้นฐานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 
กลยุทธ์ที่ ๓ 
พัฒนาศักยภาพ
ชุมชน ประชาชนสู่
การเปลี่ยนแปลง
ด้วยการเรียนรู้ และ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษามุ่งสร้าง
ผู้เรียนที่มีคุณภาพ
ด้วยมาตรฐาน
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาด้าน
งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

พัฒนาการศึกษา
และยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดีขึ้น 
โดยส่งเสริมด้าน
สุขภาพ การ                        
สาธารณสุข  การ
สังคมสงเคราะห์ 
ปูองกันและบ าบัด
ผู้ติดยาเสพติด 
 

๑.ระดับคุณภาพ 
ของครู บุคลากร
ทางการศึกษาและ
การจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ เพิ่มปีละ ๑๐% ๒.๓ ส่งเสริม
การศึกษาทั้งใน
และนอกระบบ
และตามอัธยาศัย
โดยสนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัด
การศึกษา 
 

โครงการส่งเสริม
ทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ และ
วิชาการ 
 

ส านักการศึกษา 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
 

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
พัฒนาและ
เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตประชาชนบน
พื้นฐานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 
กลยุทธ์ที่ ๓ 
พัฒนาศักยภาพ
ชุมชน ประชาชนสู่
การเปลี่ยนแปลง
ด้วยการเรียนรู้ และ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษามุ่งสร้าง
ผู้เรียนที่มีคุณภาพ
ด้วยมาตรฐาน
การศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาด้าน
งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

๑. พัฒนา
การศึกษาและ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชนให้ดีขึ้น 
โดยส่งเสริมด้าน
สุขภาพ   การ
สาธารณสุข  การ
สังคมสงเคราะห์ 
ปูองกันและบ าบัด
ผู้ติดยาเสพติด 

๑.จ านวนกิจกรรม
ส่งเสริมสนับสนุน
รณรงค์การ
ต่อต้านยาเสพติด 
 
๒.จ านวนกิจกรรม
ที่ส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยกับ
ประชาชน 

๑ 
 
 
 
 

๓ 

๑ 
 
 
 
 

๓ 

๑ 
 
 
 
 

๓ 

๑ 
 
 
 
 

๓ 

- 
 
 
 
 
- 

๒.๔ ส่งเสริม
ศักยภาพศูนย์
ปฏิบัติการการ
ต่อสู้เพื่อเอาชนะ
ยาเสพติด 
 
 
๒.๖ ส่งเสริมการ
ปูองกัน รักษา 
ควบคุมโรค ตลอดจน
การพัฒนาด้านการ
สาธารณสุข 
 
 

โครงการรณรงค์
ต่อต้านยาเพติด 
 
 
 
 
 
โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านการ
สาธารณสุข 
 

ส านักการศึกษา 
กองสาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 

กองสาธารณสุขฯ 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
 

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนา
และเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตประชาชนบนพื้นฐาน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 
กลยุทธ์ที่ ๓ 
พัฒนาศักยภาพชุมชน 
ประชาชนสู่การ
เปลี่ยนแปลงด้วยการ
เรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามุ่งสร้างผู้เรียนที่
มีคุณภาพด้วยมาตรฐาน
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาด้าน
งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาด้าน
งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

๑. พัฒนาการศึกษาและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดีขึ้น โดย
ส่งเสริมด้านสุขภาพ การ
สาธารณสุข  การสังคม
สงเคราะห์ ปูองกันและ
บ าบัดผู้ติดยาเสพติด 

๑.ระดับคุณภาพ ของครู 
บุคลากรทางการศึกษา
และการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 
 
๒.จ านวนกิจกรรม
ส่งเสริมสนับสนุน
รณรงค์การต่อต้านยา
เสพติด 
๓.จ านวนกิจกรรมที่
ส่งเสริมการกีฬาและ
นันทนาการ            ๔.จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยกับประชาชน 
 
๔.จ านวนกิจกรรมที่
ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยกับประชาชน 
 

๕๐ 
 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๓ 
 
 
 

๓ 

๖๐ 
 
 
 
 

 
๑ 

 
 
 

๓ 
 
 
 

๓ 
 
 

๗๐ 
 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๓ 
 
 
 

๓ 

๘๐ 
 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๓ 
 
 
 

๓ 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

๒.๓ ส่งเสริมการศึกษา
ทั้งในและนอกระบบ
และตามอัธยาศัยโดย
สนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา 
๒.๔ ส่งเสริมศักยภาพ
ศูนย์ปฏิบัติการการ
ต่อสู้เพื่อเอาชนะยา
เสพติด 
๒..๕  ส่งเสริมงานด้านการ
ออกก าลังกาย การกีฬา
และนันทนาการ 
 
๒..๖  ส่งเสริมการ
ปูองกัน รักษา ควบคุม
โรค ตลอดจนการพัฒนา
ด้านการสาธารณสุข 
 
 
 

โครงการ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา 
 
 
โครงการ
รณรงค์ต่อต้าน
ยาเพติด 
 
โครงการ
แข่งขันกีฬา 
 
 
โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนา สุขภาพ 
ปูองกัน รักษา 
และควบคุมโรค 

ส านักการศึกษา 
 
 
 
 
 

ส านักการศึกษา 
กองสาธารณสุขฯ 

 
 

ส านักการศึกษา 
 
 
 

กองสาธารณสุขฯ  
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
 

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนา
และเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตประชาชนบน
พื้นฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
 
กลยุทธ์ที่ ๖ 
พัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐให้มีคุณภาพ โดย
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และใช้พื้นที่
เป็นฐานอย่างเข้าใจ
เข้าถึง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ 
การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิ
บาล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ 
การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

 

1.การบริหารจัดการของ
องค์กรด าเนินการตาม
หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
 

1.จ านวนกิจกรรม
พัฒนาความรู้ 
คุณธรรมจริยธรรม 
แก่บุคลากร 
 
2.จ านวนโครงการ
ปรับปรุงจัดหา
เครื่องมือเครื่องใช้ 
พัฒนาสถานที่
ปฏิบัติงาน         
 
 

3.จ านวนกิจกรรม
พัฒนาองค์กรตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 
4.จ านวนกิจกรรม/
โครงการที่ส่งเสริม
การพัฒนาระบบ
การให้บริการแก่
ประชาชน 
 

๑ 
 
 
 
 

๑๐ 
 
 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 

๑ 
 
 
 
 

๑๐ 
 
 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 

๑ 
 
 
 
 

๑๐ 
 
 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑๐ 
 
 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- 

๗..๑ พัฒนาความรู้
ความสามารถและ
คุณธรรมจริยธรรมแก่
บุคลากรในองค์กร 
 
๗..๒ พัฒนาปรับปรุง
จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ตลอดถึง
สถานที่ในการ
ปฏิบัติงาน                                                                                                                                               
 

 
๗..๓  พัฒนาปรับปรุง 
ระบบบริหารจัดการ
องค์กรตามหลักธรรมาภิ
บาล                                                                                                                                                               
๗..๔  ปรับปรุงและสร้าง
ระบบการให้บริการที่
ทันสมัย รวดเร็วและมี
ประสทิธิภาพ                                                                                                                                                                             
 

โครงการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ
และคุณธรรม
จริยธรรม 
 
โครงการจัดซื้อ
เครื่องมือ เครื่องใช้
ในส านักงาน 
 
 
 

 
โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 
โครงการพัฒนา
ระบบการให้บริการ
ที่ทันสมัยและ
รวดเร็ว 
 

ส านักปลัดฯ 
 
 
 
 

ส านักปลัดฯ 
ส านักการศึกษา 
ส านักการช่าง 

กองคลัง 
กองสวัสดิการฯ 
กองวิชาการฯ 

 

ส านักปลัดฯ 
กองวิชาการฯ 

 
 

ส านักปลัดฯ 
กองคลัง 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
 

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
พัฒนาและ
เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตประชาชนบน
พื้นฐานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
กลยุทธ์ที่ ๗ 
เสริมสร้างความอุดม
สมบูรณ์ของ
ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ การ
จัดการปัญหาทาง
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และภัย
พิบัติ และพัฒนาให้
เป็นเมืองสิ่งแวดล้อม
ที่ดี อากาศบริสุทธิ์ 
บ้านเมืองะอาด เป็น
ระเบียบเรียบร้อย    
 
 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่๕ 
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ และ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่๕ 
การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการ และการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

1.ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
เฝูาระวัง ปูองกัน
ฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลและย่ังยืน 

๑.จ านวนโครงการ
ในการพัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศน ์
              
๒.จ านวนโครงการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการขยะ สิ่ง
ปฏิกูล และน้ าเสีย 
 
  
๓.จ านวนกิจกรรม
ส่งเสริมสนับสนุน
ประชาชนใช้
พลังงานทดแทน 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 
 

๑ 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 
 

๑ 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 
 

๑ 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 
 

๑ 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

๕..๓ ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ในชุมชนและ
เมือง 
 
๕.๔ จัดท าระบบ
ก าจัดขยะและสิ่ง
ปฏิกูลตลอดจน
ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 
 
๕.๕ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้
พลังงานทดแทน 
 

โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ในชุมชนและ
เมือง 
 
- โครงการก่อสร้าง
ระบบก าจัดขยะ
และระบบบ าบัดน้ า
เสีย 
- โครงการซ้ือรถ
ขยะ 
โครงการก่อสร้าง
ระบบการใช้พลัง
ทดแทน (โซล่า
เซลล)์ 

ส านักการช่าง 
 
 
 

กองสาธารณสุขฯ 
ส านักการช่าง 

 
 
 
 

ส านักการช่าง 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
 

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
พัฒนาและ
เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตประชาชนบน
พื้นฐานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 
กลยุทธ์ที่ ๘ 
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ด้วยการมี
สุขภาพที่ดีพึ่งตนเอง
ได้ และยึดวิถีแห่ง
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาด้าน
งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

1.ส่งเสริมและ
สนับสนุน
การตลาด การค้า 
การลงทุน และ
ผู้ประกอบการใน
ท้องถิ่น พัฒนา                        
ระบบ เศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวให้เข้มแข็งและแข่งขันได้  
2.พัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชนให้ดีขึ้น 
โดยส่งเสริมด้าน
สุขภาพ การ                       
สาธารณสุข  การ
สังคมสงเคราะห์ 
ปูองกันและบ าบัด
ผู้ติดยาเสพติด 
 

1.จ านวนกิจกรรม
ที่ส่งเสริมการ
ลงทุน การอบรม
อาชีพ 
๒.จ านวนกิจกรรม
ที่ส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยกับ
ประชาชน 
 

๑ 
 
 
 

๓ 

๑ 
 
 
 

๓ 

๑ 
 
 
 

๓ 

๑ 
 
 
 

๓ 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้าง
งานสร้างอาชีพ
แบบย่ังยืนให้กับ
ประชาชนใน
ท้องถิ่น 
 
2.6 ส่งเสริมการ
ปูองกัน รักษา 
ควบคุมโรค 
ตลอดจนการ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข 

โครงการส่งเสริม
อาชีพให้แก่
ประชาชน 
 
 
 
 
โครงการส่งเสริม
และพัฒนา 
สุขภาพ ปูองกัน 
รักษา และควบคุม
โรค 

กองสวัสดิการฯ 
 
 
 
 
 
 

กองสาธารณสุขฯ 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
 

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
พัฒนาและ
เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตประชาชนบน
พื้นฐานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 
กลยุทธ์ที่ ๘ 
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ด้วยการมี
สุขภาพที่ดีพึ่งตนเอง
ได้ และยึดวิถีแห่ง
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาด้าน
งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

๑.พัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชนให้ดีขึ้น 
โดยส่งเสริมด้าน
สุขภาพ การ                        
สาธารณสุข  การ
สังคมสงเคราะห์ 
ปูองกันและบ าบัด
ผู้ติดยาเสพติด 
 

๑.จ านวนกิจกรรม
ที่ส่งเสริมการกีฬา
และนันทนาการ 

๓ ๓ ๓ ๓ - ๒..๕  ส่งเสริมงานด้าน
การออกก าลังกาย การ
กีฬาและนันทนาการ 
 

โครงการแข่งขัน
กีฬา 

ส านักการศึกษา 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
 

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
พัฒนาและ
เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตประชาชนบน
พื้นฐานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 
กลยุทธ์ที่ ๙ 
เสริมสร้างการ
พึ่งตนเองของ
ประชาชน ชุมชน 
ด้วยงาน มีอาชีพ มี
รายได้ที่มั่นคง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาด้าน
งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

1.ส่งเสริมและ
สนับสนุน
การตลาด การค้า 
การลงทุน และ
ผู้ประกอบการใน
ท้องถิ่น พัฒนา
ระบบเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจชุมชน
และการท่องเที่ยว
ให้เข็มแข็งและ
แข่งขันได้ เศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ เศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวให้เข้มแข็งและแข่งขันได้              เศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวให้เข้มแข็งและแข่งขันได้  
 

1.จ านวนกิจกรรม
ที่ส่งเสริมการ
ลงทุน การอบรม
อาชีพ 

๑ ๑ ๑ ๑ - ๒.๑ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้าง
งานสร้างอาชีพแบบ
ย่ังยืนให้กับ
ประชาชน 

โครงการส่งเสริม
อาชีพ 

กองสวัสดิการฯ 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
 

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
เสริมสร้างสันติสุขและ
ความมั่นคงภายใน
พื้นที ่
 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
เสริมร้างความเข้มแข็ง
ของหมู่บ้านในการ
จัดการตนเองให้มี
ความปลอดภัย งบ
เรียบร้อย และมีความ
มั่นคงในพื้นที ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและ
การรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 

การพัฒนาด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การพัฒนาด้าน
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 

๑.ประชาชนมีจิตส านึกและมี
ส่วนร่วมในการปูองกัน
บรรเทาสาธารณภัย รักษา
ความสงบเรียบร้อย 
เสริมสร้างความเข้มแข็ง 
และสันติสุขในชุมชนและ
เมือง 
๑.มุ่งพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และส่งเสริม
การศึกษา ท านุบ ารุงศาสนา 
อนุรักษ์ฟื้นฟูจารีตประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดยให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วม 

๑.จ านวนกิจกรรม
ส่งเสริมให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับ
การเมืองในระบบ
ประชาธิปไตย 
 
๑.จ านวนกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม 

๑ 
 
 
 
 
 

๑ 
 

๑ 
 
 
 
 
 

๑ 
 

๑ 
 
 
 
 
 

๑ 
 

๑ 
 
 
 
 
 

๑ 
 

- 
 
 
 
 
 
- 

๓.๑ ส่งเสริมให้ความรู้ 
ความเข้าใจแก่
ประชาชนเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครอง
ในระบบประชาธิปไตย 
๖.๕ ส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมของเด็ก 
เยาวชนและประชาชน 
 
 

โครงการส่งเสริมให้
ความรู้การเมืองการ
ปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย 
 
โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม
ของเด็ก เยาวชนและ
ประชาชน 

ส านักการศึกษา 
 
 
 
 
 

ส านักการศึกษา 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
 

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
เสริมสร้างสันติสุขและความ
มั่นคงภายในพื้นที ่
 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
หมู่บ้านในการจัดการตนเอง
ให้มีความปลอดภัย สงบ
เรียบร้อย และมีความมั่นคง
ในพื้นที ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและ
การรักษาความ
สงบเรียบร้อย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 
 

๑.ประชาชนมีจิตส านึกและมี
ส่วนร่วมในการปูองกัน
บรรเทาสาธารณภัย รักษา
ความสงบเรียบร้อย
เสริมสร้างความเข้มแข็ง 
และสันติสุขในชุมชนและ
เมือง 

 

๑.จ านวนโครงการ
จัดซื้อเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 
 
 
 
 
3.จ านวนกิจกรรม
อบรมให้ความรู้ให้แก่
ประชาชนในปูองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 

๑ 
 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 

๑ 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 

๑ 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 

๑ 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

๓..๒ พัฒนาศักยภาพของ
ท้องถิ่นในการ 
ปูองกันและ บรรเทาสา
ธารณภัย ตลอดจนถึงการ
รักษคามสงบเรียบร้อยใน
ท้องถิ่น 
 
 
๓.๓  เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนให้มี
ส่วนร่วมในการรักษา
ความสงบเรียบร้อยใน
ท้องถิ่น 
     

- โครงการจัดซื้อ 
และติดตั้งกล้อง
วงจรปิด 
- โครงการฝึกอบรบ 
ทบทวน การปูองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 
 
โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรียน 
 

ส านักปลัดฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัดฯ 

 

 




