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บทที่ ๓ 
แผนยุทธศาสตร์ 

                   

 

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 

 ๓.๑  กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

          3.1.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 
   วิสัยทัศน์ประเทศไทย “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมและมี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 

        1  พันธกิจของการพัฒนาประเทศ 

    1.๑ สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการ
 คุ้มครองทางสังคม ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรม
 อย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาภายใต้ระบบบริหาร
 จัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม 
    ๑.๒ พัฒนาคุณภาพไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิ ตอย่าง
 เหมาะสม ในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการ
 เปลี่ยนแปลง 

   ๑.๓ พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม 

        2 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

   วัตถุประสงค์ 
    ๒.๑ เพ่ือเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
    2.๒ เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ 
 คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
    ๒.๓ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยง
 กับเครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน        
 มีความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การเป็นสังคม
 คาร์บอนต่ า 
    ๒.๔ เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุล
 ของระบบนิเวศน์ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 
    เป้าหมาย 

    ๒.๑ ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมขึ้น ความเหลื่อมล้ าในสังคม
 ลดลง สัดส่วน ผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ ากว่า 5.0 คะแนน 
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    2.๒ คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบัน
 ทางสังคม มีความเข้มแข็งมากขึ้น 
    ๒.๓ เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความส าคัญกับการ
 เพ่ิมผลิตภาพรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ3.0 ต่อปี เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ิม
 มูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40.0 
    2.4 คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซ  
    เรือนกระจก รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ 
 
         ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

      การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้ก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่
 เหมาะสม โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือปูองกันปัจจัยเสี่ยงและเสริมรากฐานของประเทศด้านต่าง ๆ ให้เข้มแข็ง
 ควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการ
 พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้และความคิด 
 สร้างสรรค์บนการพัฒนาที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีดังนี้      
                         ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
      1. การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการ
 เสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง 
      2. การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
 ปัจเจกและสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 
      3. การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วน
 ร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี 
      4. การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์
 ของสังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบและการ
 รับผิดชอบที่รัดกุม 
              ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
      1. การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม 
      2. การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
      3. การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม 
      4. การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
      5. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม 
      ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
      1. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
      2. การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
      3. การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต 
      4. การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตร 
      5. การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน 
      6. การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความ
 เข้มแข็งภาคเกษตร 
      7. การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน 
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      ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
      1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน 
      2. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
      3. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันท่ีมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม 
      4. การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ 
      ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
      1. การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือ
 ในอนุภูมิภาคต่าง ๆ 
      2. การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค 
      3. การสร้างพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
      4. การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภู มิภาคภายใต้บทบาทที่
 สร้างสรรค์ เป็นทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก 
      5. การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การ
 เคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ 
      6. การมีส่วนร่วมอย่างส าคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ปูองกันภัยจาก
 การก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติและการแพร่ระบาดของโรคภัย 
      7. การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในกระสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง
 เศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กรระหว่าง
 ประเทศท่ีไม่แสวงหาก าไร 
      8. การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว 
      9. การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมทั้ง
 เป็นฐานความมือในการพัฒนาภูมิภาค 
      10. การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่
 ระดับชุมชนท้องถิ่น 
      ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
      1. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      2. การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่การเป็น
 เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิงแวดล้อม 
      3. การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
 ภูมิอากาศเพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน 
      4. การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
      5. การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการ
 เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
      6. การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและ
 พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
      7. การควบคุมและลดมลพิษ 
      8. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี
 ประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ 
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               4 การบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 สู่การปฎิบัติ 
               ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยยึดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เป็น
 กรอบทิศทางหลักและแปลงสู่การปฎิบัติในระดับต่าง ๆ มีแนวทางส าคัญ ดังนี้ 

         1. การสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส าคัญและพร้อมเข้าร่วมใน
การผลกดันแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไปสู่การปฎิบัติ 

          2. การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 นโยบายรัฐบาล แผนการ
 บริหารราชการแผ่นดินและแผนระดับอ่ืน ๆ 
          3. การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาต่าง ๆ 

         4. การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนฯ ที่ชัดเจน สามารถขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ในระดับประเทศและระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

          5. การเสริมสร้างบทบาทของทุกภาคส่วนให้สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้
 อย่างมีประสิทธิภาพ 
              6. การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
 

3.๑.๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
         - ประกอบด้วย 9 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

      1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
      3. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน 
      4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
      5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
      6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
      7. ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง การบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์   
          กับประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง 
      8. ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความม่ันคงและยั่งยืน 
          ในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 
      9. ยุทธศาสตร์ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่นอย่างยั่งยืน 
       
      พร้อมทั้งให้มีการก าหนดค่านิยมหลักของคนไทยขึ้นมาให้ชัดเจนขึ้น เพ่ือสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง ดังนี้ 

          1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
          2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
          3. กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
          4. ใฝุหาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม 
          5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
          6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
          7. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
          8. มีระเบยีบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
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          9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รูท้ า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
        10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ 
              พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  
              และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
        11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต่ า หรือกิเลส มีความละอาย 
              เกรงกลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา 
        12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

3.1.3 นโยบายของคณะรัฐมนตรี 
          นโยบายของคณะรัฐมนตรี ซึ่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยนโยบาย 11 ด้าน ดังนี้ 
          1.การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
             โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมายมาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสาร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบัน 
หลักของชาติ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และ 
พระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตลอดจนเร่ง
ขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายและเกิดประโยชน์ในวงกว้าง 
           2.การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
             2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ประกอบด้วย 
                 - การบริหารจัดการชายแดน  
                 - การสร้างความม่ันคงทางทะเล  
                 - การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ  
                 - การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
                 - การเสริมสร้างในการปฏิบัติการทางการทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเนน้ความร่วมมือ 
เพ่ือปูองกัน แก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกระดับทวิภาคีและพหุภาคี 
             2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึง 
และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี พร้อมส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขและสร้างความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และ
องค์การระหว่างประเทศท่ีอาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ 
             2.3 พัฒนาและเสริมสร้างของกองทัพและระบบปูองกันประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อมในการ
รักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพ่ือน าไปสู่การพึ่งพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ ์รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมปูองกันประเทศได้ 
            2.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการต่างประเทศเป็น
ส่วนประกอบส าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
หรือสังคม   
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          3.การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

             3.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาด 
แรงงาน โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมี
มาตรฐาน 
             3.2 ปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อ
แรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน ด้วยการปรับปรุง 
กฎหมายข้อบังคับที่จ าเป็นและเพ่ิมความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ 
             3.3 ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชน
ให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการสงเคราะห์
ผู้ยากไร้อัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก 
             3.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีเงินหรือกิจกรรมที่
เหมาะสม เพ่ือสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน สถานพักฟื้น 
และโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงิน
การคลังส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ 
             3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลาย  
             3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้
ประกาศไว้แล้ว 
             3.7 แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล้ าเขตปุาสงวน โดยการกระจายสิทธิการ
ถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่ได้รุกล้ า และออกมาตรการปูองกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่
มิใช่เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมส ารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนว
เขตพ้ืนที่ปุาที่ไม่ชัดเจน  
         4.การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
             4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญท้ังการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
             4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชน
ทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยอาจจะพิจารณาจัดให้มีคูปอง
การศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
             4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมี
โอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  
             4.4 พัฒนาระบบการผลิดและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอน
ให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือเป็น
เครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง  
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             4.5 ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามี
บทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสขุและความ 
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน 
         5.การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
            5.1 วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพให้มีความครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่าง 
มีคุณภาพโดยไม่มีความเหลื่อมล้ าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบ
หลักประกันสุขภาพ 
            5.2 พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเน้นการปูองกันโรคมากกว่ารอให้ปุวยแล้วจึงมารักษา สร้าง
กลไกจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน การกระจายบุคลากร
และทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น  
            5.3 ประสานการท างานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพ่ือปูองกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ โดยจัดให้มี
มาตรการและกฎหมายที่รัดกุม 
         6.การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
           รัฐบาลจะด าเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการทันที ระยะต่อไป 
ที่ต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานที่ค้างคาอยู่ และระยะยาวที่ต้องวางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
            6.1 ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้น
ก าหนดภายในสิ้นปีนี้ 
            6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้จัดท าไว้ 
โดยน าหลักการส าคัญของการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ให้ความส าคัญใน
การบูรณาการงบประมาณ และความพร้อมในการด าเนินงานร่วมน าแหล่งเงินอื่นมาประกอบการพิจารณาด้วย 
ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจ าเป็น และแสดง
รายการลงทุนในระดับจังหวัดเพ่ือความโปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
            6.3 กระตุ้นการลงทุนด้ายการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขออนุมัติ
ส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และน าโครงการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานประเภทที่มีผลตอบแทนดี  
            6.4 ดูแลเกษตรให้มีรายได้ท่ีเหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ลดตุ้นการผลิต การช่วยเหลือในเรื่อง
ปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง 
            6.5 ลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว เช่น ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรองมาตรฐาน
สินค้าและมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น 
            6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเท่ียวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบ
จากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพ้ืนที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกท่ีจะท าได้  
            6.7 ในระยะยาวต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกันเพ่ือสนับสนุนการฟื้น
ตัวของเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม 
            6.8 แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ าในบางพ้ืนที่และบางฤดูกาล โดยระดมความ
คิดเห็นเพื่อหาทางออกไม่ให้เกิดน้ าท่วมรุนแรงดังเช่นปี 2554 ส่วนภาวะภัยแล้งนั้นรัฐบาลจะเร่งด าเนินการ
สร้างแหล่งน้ าขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุม ซึ่งจะสามารถท าได้ในเวลาประมาณ 1 ปี 
            6.9 ปฏิรูปโครงสรา้งราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระภาษีท่ี
เหมาะสมระหว่างน้ ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท รวมถึงการด าเนินการให้มีการส ารวจและผลิตก๊าซ
ธรรมชาติและน้ ามันดิบรอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบก และด าเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟูาเพ่ิมขึ้นโดย
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หน่วยงานของรัฐและเอกชน ด้วยวิธีการเปิดเผย โปร่งใส และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 
           6.10 ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บอย่างครบถ้วน โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้คงภาษีเงินได้
ไว้ในระดับปัจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีทางด้านการค้าและขยาย
รากฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึ่งจะจัดเก็บจากทรัพย์สิน เช่น ภาษีมรดก ภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
โดยให้มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยให้น้อยที่สุด  
           รวมทั้งปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีรายได้น้อย และยกเลิกการยกเว้นภาษี
ประเภทที่เอ้ือประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีฐานะการเงินดี เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น 
           6.11 บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดข้ึนในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งจ านวนสูงมากกว่า 700,000 ล้าน
บาท และเป็นภาระงบประมาณใน 5 ปีข้างหน้า อันจะท าให้เหลืองบประมาณเพ่ือการลงทุนพัฒนาประเทศ
น้อยลง โดยประมวลหนี้เหล่านี้ให้ครบถ้วน หาแหล่งเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ทั้งหมด และยืดระยะเวลาช าระ
คืนให้นานที่สุดเพ่ือลดภาระของงบประมาณในอนาคต 
           6.12 ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                 - ด้านการขนส่งและคมนาคมทางบก โดยเริ่มโครงการรถไฟฟูาขนส่งมวลชนใน กทม. และ
รถไฟฟูาเชื่อม กทม. กับเมืองบริวารเพิ่มเติมเพ่ือลดเวลาในการเดินทางของประชาชน เพ่ือตั้งฐานให้รัฐบาล
ต่อไปท าได้ทันที  
                 - ด้านคมนาคมทางอากาศ โดยปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ท่าอากาศยานดอน
เมือง และท่าอากาศยานในภูมิภาค เพ่ือให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
                 - ด้านการคมนาคมทางน้ า โดยพัฒนาการขนส่งสินค้าทางล าน้ าชายฝั่งทะเล เพ่ือลดต้นทุน
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศ เริ่มจากการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ตลอดจน
ผลักดันให้ท่าเรือในล าน้ าเจ้าพระยาและปุาสักมีการใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินค้าภายในประเทศและเชื่อมโยง
กับท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้งการขุดลอกร่องน้ าลึก 
           6.13 ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของหน่วยงานใน
ระดับนโยบาย หน่วยงานก ากับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหน่วยงานก ากับดูแลระบบราง เพ่ือ
ท าหน้าที่ก าหนดมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย โครงสร้างอัตราค่าบริการที่เป็นธรรม การลงทุน 
การบ ารุงรักษาและการบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให้เป็นโครงข่ายหลักของ
ประเทศ 
           6.14 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ ก าหนดเปูาหมาย
และมาตรการที่จะแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูกิจการ ตลอดจนพิจารณาความจ าเป็นในการคงบทบาทการเป็น
รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
           6.15 ในด้านเกษตรกรรม ด าเนินการใน 2 เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้
สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่าง ๆ 
           6.16 ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของ
ประเทศ อาทิ ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์ เป็นต้น 
           6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถ
แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่าง 
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จริงจัง ซึ่งจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้  
       7.การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
           - เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน โดยเร่งขับเคลื่อนตาม
แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือ
หลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียน 
           - พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการคมนาคม
ขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดน 
พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) โดยระยะแรกให้ความส าคัญกับด่านชายแดนที่ส าคัญ 6 ด่าน 
ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่ 
      8.การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และ 

         นวัตกรรม 
           8.1 สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งเปูาหมายให้ไม่ต่ ากว่า 1% 
ของรายได้ประชาชาติ และมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือให้
ประเทศมีความสามารถในการแข่งขัน 
           8.2 ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต์ 
ไฟฟูา การจัดการน้ าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนาและนวัตกรรมของไทยตามความ
เหมาะสม ในกรณีที่จ าเป็นจะต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศ จะให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ในอนาคตด้วย   
      9.การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อยา่งยั่งยืน 

           9.1 ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกปูองและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา โดยให้
ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ พร้อมส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่ 
เอกชน เพ่ือลดแรงกดดันในการตัดไม้จากปุาธรรมชาติ 
           9.2 ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกท่ีดินของรัฐ โดยยึดแนว
พระราชด าริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับปุาได้ เช่น การก าหนดเขตปุาชุมชนให้ชัดเจน 
           9.3 บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  
จัดให้มีแผนบริหารน้ าของประเทศ เพ่ือให้การจัดท าแผนงานไม่เกิดความซ้ าซ้อนมีความเชื่อมโยงกันอย่าง 
เป็นระบบ 
           9.4 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค ในพ้ืนที่ใดที่
สามารถจัดการขยะมูลฝอยด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ด าเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น
จะวางระเบียบมาตรการเป็นพิเศษ โดยก าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นแบบมีมาตรฐาน และ
พัฒนาระบบตรวจสอบไม่ให้มีการลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อ และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเด็ดขาด 
      10.การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
           10.1 จัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของ 
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ภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบ
ราชการ โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็นและตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถ
ด าเนินการได้ 
           10.2 ในระยะแรก กระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริหารสาธารณะได้รวดเร็ว ทั้งจะ
วางมาตรการทางกฎหมาย มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต 
หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน  
           ส่วนในระยะเฉพาะหน้า จะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจ การลงทุน และด้าน
บริการสาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ 
           10.3 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการปูองกันการ
แทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ
เจ้าหน้าที่ฝุายต่าง ๆ 
           10.4 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติ และเป็นเรื่องที่ต้อง
แทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน 
      11.การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

           11.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอ่ืน ๆ ที่
ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ และเป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการ
แผ่นดิน โดยจะใช้กลไกของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่ และระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้น
เฉพาะกิจเป็นผู้เร่งด าเนินการ 
           11.2 ในระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาการแทรกแซงของรัฐ    
 

๓.๑.4 ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

                  วิสัยทัศน์ 
   “ประเทศไทยเป็นสมาชิกที่เข้มแข็ง และสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอาเซียน
 ร่วมกัน”  
    ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

   1. การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ การค้า และการลงทุนที่
 ครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ การอ านวยความสะดวก การตลาด การพัฒนา
 ศักยภาพในการแข่งขัน การพัฒนา/ปรับปรุงมาตรฐาน การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
   2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการคุ้มครองทางสังคม เพ่ือให้ประชาชนได้รับการคุ้มครอง
 ทางสังคม มีสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่มั่นคงปลอดภัย 
   3. การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และโลจิกติกส์ เพ่ือให้โครงสร้างพ้ืนฐาน มีความเชื่อมโยง 
    และมีขีดความสามารถในการรองรับ และมีกฎระเบียบที่อ านวยความสะดวกท้ังการค้า และการลงทุน 
   4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้มีมาตรฐานการศึกษาอาเซียน รวมทั้งทักษะฝีมือและภาษา 
   5. การพัฒนากฎหมาย และกฎระเบียบ เพื่ออ านวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน
 รวมทั้งสามารถปกปูองผลประโยชน์ และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   6. การสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักถึงความส าคัญของอาเซียน เพ่ือให้
 ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าใจ และตระหนักถึงการเป็นประชาคมอาเซียน 
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   7. การเสริมสร้างความม่ันคง เน้นสร้างความร่วมมือ สร้างพันธมิตร การบริหารจัดการพ้ืนที่
 ชายแดนทั้งทางบก ทางทะเล รวมถึงการสร้างปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ เช่น ฐานข้อมูล 
   8. การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน เพ่ือท าให้เมืองมีศักยภาพที่จะ
 เชื่อมโยงกับสมาชิกอาเซียน ทั้งในด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การลงทุนและการค้าชายแดน 
   เป้าหมาย 

   1. ศักยภาพภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุนเพ่ิมข้ึน เพ่ือรองรับการเปิดเสรีและใช้
 โอกาสจากการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว 
   2. ประชาชนได้รับการคุ้มครองทางสังคม และการประกันความเสี่ยง และมีสภาพแวดล้อม
 ความเป็นอยู่ที่ม่ันคงปลอดภัย 
   3. โครงสร้างพ้ืนฐานมีความเชื่อมโยง และมีขีดความสามารถในการรองรับ พร้อมทั้งมีกฎ 
 ระเบียบ ที่อ านวยความสะดวกท้ังการค้าและการลงทุน 
   4. การมีมาตรฐานการศึกษาอาเซียน รวมทั้งทักษะฝีมือและภาษา 
   5. การมีกฎหมาย กฎ และระเบียบที่อ านวยความสะดวกการค้า การลงทุน และสอดรับกับ
 พันธกรณีและข้อตกลงอาเซียน 
   6. ประชาชนทุกกลุ่มเข้าใจและตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการเป็นประชาคมอาเซียน 
   7. การมีความร่วมมือด้านการเมืองและความม่ันคงเพ่ือน าไปสู่ภูมิภาคที่มีบรรทัดฐานเอกภาพ 
 และสันติภาพร่วมกัน 
   8. เมืองหลวง และเมืองส าคัญมีศักยภาพที่จะเชื่อมโยงกับประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งในด้าน
 อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวบริการ การลงทุน และการค้าชายแดน 
  

 3.1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ(พ.ศ.2556-2560) 
   ประกอบด้วย 6 ประเด็นยุทธศาสตร์รองรับ ดังนี้ 
   1. ยุทธศาสตร์ผนึกก าลังเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและภูมิคุ้มกันของคน ชุมชน และพื้นที่
 เป้าหมายอย่างย่ังยืน 

      1.1 เสริมสร้างให้คนและชุมชนมีจิตส านึกด้านความมั่นคงและมีศักยภาพตลอดจน
 ภูมิคุ้มกันอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุน ส่งเสริม และเสริมสร้างการพัฒนาคน ชุมชน หมู่บ้าน บนพ้ืนฐานของการมี
 ส่วนร่วมให้กับผู้น าชุมชนและหมู่บ้าน ผู้น ากลุ่ม/องค์กรชุมชน สภาองค์กรชุมชน และองค์กรภาคประชาสังคม 
 รวมทั้งผู้น าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพ่ือสร้างผู้น าชุมชนด้านความมั่นคง ตลอดจนประชาชน
 ทั่วไปในพ้ืนที่จังหวัดชั้นใน จังหวัดชายแดน และจังหวัดชายฝั่งทะเล ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และสอดคล้อง
 กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
      1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ให้ความส าคัญกับการ
 ปูองกันและการแก้ไขปัญหาความมั่นคงให้สอดคล้องกับความต้องการของคนและชุมชนในพ้ืนที่ โดยเฉพาะเวที
 การจัดท าแผนระดับชุมชน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด เพื่อสร้างความตระหนักรู้ของประชาชนถึงมิติปัญหาด้าน
 ความมั่นคง ที่กระทบต่อตนเองและชุมชน รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมก าหนดแนวทาง การพัฒนา การ
 ปูองกัน และการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันระดับประชาชนและชุมชน 
      1.3 ส่งเสริมให้คนและชุมชนในพ้ืนที่ชายแดน พื้นที่ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง สามารถอ่าน
 และเขียนภาษาไทยและภาษาท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมให้คนบริเวณพ้ืนที่ชายแดนเรียนรู้ภาษาของประเทศเพ่ือน
 บ้านนอกจากนี้ให้พัฒนาความรู้และทักษะต ารวจตระเวนชายแดน  เพ่ือให้เป็นครูสอนเด็กและเยาวชนในพื้นท่ี 
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    ชายแดนและพ้ืนที่เสี่ยงภัย  เพ่ือเสริมเจ้าหน้าที่หลักทางการศึกษารวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้
 เหมาะสมกบัสภาพพ้ืนที่ สร้างอาชีพและรายได้บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการเข้าถึงบริการ
 สาธารณสุขพ้ืนฐานเพ่ือปูองกันโรคติดต่อชายแดน ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์และการพัฒนา
 คุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาของเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ชายแดน 
 เพ่ือเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและความร่วมมือระดับอนุภูมิภาค 
      1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานในจังหวัดมีความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน
 และเครือข่ายประชาสังคมในจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) องค์กรพัฒนาเอกชน และเครือข่าย
 องค์กรชุมชน ร่วมด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
      1.5 ส่งเสริมความรู้   สร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์เ พ่ือปูองกันการท าลาย
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อแนวเขตแดน และแสวงหาแนวทางลดเงื่อนไข ความ
 ขัดแย้งการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติของคนในพื้นที่และนอกพ้ืนที่โดยความร่วมมือจากทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง 
      1.6 พัฒนาและส่งเสริมการปฎิบัติ งานของเจ้าหน้าที่รัฐ และสร้างขวัญก าลังใจ 
 ค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยเฉพาะผู้ที่ปฎิบัติงานในระดับต าบล อ าเภอ ในพ้ืนที่ห่างไกล หรือ เป็นพ้ืนที่เสี่ยง
 ชายแดนและทางทะเล 
      1.7 ส่งเสริมและขยายผลการพัฒนาโครงการตามแนวพระราชด าริ เพ่ือเสริมสร้างความ
 มั่นคงของคน ชุมชน และพ้ืนที่เปูาหมายอย่างยั่งยืน ได้แก่ โครงการหมู่บ้านพัฒนาเพ่ือความมั่นคงพ้ืนที่
 ชายแดน โครงการหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนว
 พระราชด าริ 
   2. ยุทธศาสตร์การจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระบบป้องกันพื้นที่ชายแดน 

      2.1 ด าเนินการจัดท าแผนการจัดระบบปูองกันเพ่ือจัดระเบียบพ้ืนที่ชายแดน ให้ครอบคลุม
 พ้ืนที่ทางบกและทางทะเลที่สอดคล้องกับแผนปูองกันประเทศ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการค้าชายแดนและ
 ความเป็นมิตรของประชาชนชายแดนของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
      2.2 ด าเนินการจัดระเบียบชุมชนและเสริมสร้างระบบหมู่บ้านเข้มแข็งให้เหมาะสมกับ
 สภาพพ้ืนที่จังหวัดชายแดน จังหวัดชายฝั่งทะเลรวมทั้งเกาะแก่ง และจังหวัดชั้นใน โดยมุ่งเสริมความเข้มแข็ง
 ของระบบหมู่บ้านชายแดนเป็นหมู่บ้านอาสาพัฒนาและปูองกันตนเอง (อพป.)  เป็นล าดับแรกและพัฒนากลไก
 ของหมู่บ้านทั่วไป คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) กลุ่มอาสาสมัคร กลุ่มพลังมวลชน ไทยอาสาปูองกันชาติทาง
 ทะเล (ทสปช.) ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน การฝึกอบรมก าลังประชาชนเพ่ือความมั่นคงทางทะเล การ
 ฝึกอบรมวิทยุมดดานาวีแก่กลุ่มชาวประมง และองค์กรชุมชนต่าง ๆ ให้มีความพร้อมและสามารถปูองกันและ
 แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับชุมชนและหมู่บ้าน 
      2.3 เสริมสร้างระบบปูองกันชายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง โดยวางแผนและก าหนด
 แผนปฎิบัติงานร่วมกัน  เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการฝึกอบรมก าลังประชาชนของ กระทรวงมหาดไทย  
 กองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 15 ควบคู่กับ
 การเสริมสร้างระบบประชากรให้มีความรู้พ้ืนฐานด้านความมั่นคงและจิตส านึกความมั่นคง และน าการพัฒนา
 อาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนของหน่วยงานด้านเศรษฐกิจและสังคมเข้าไปพัฒนาคนและชุมชนในหมู่บ้านต าบล
 เปูาหมายในคราวเดียวกัน 
      2.4 ด าเนินการจัดและพัฒนาให้มีระบบการแจ้งเตือนและระบบเฝูาตรวจทั้งทางบกและ
 ทางทะเลในลักษณะเครือข่าย (Network) ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และน าระบบภูมิสารสนเทศมา
 สนับสนุนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถการปูองกันและปราบปรามไม่ให้เกิดปัญหา
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 ความมั่นคง อาทิ การมีเครือข่ายเฝูาระวังและระบบตรวจการณ์ปัญหาความมั่นคงบริเวณช่องทางสัญจรข้าม
 แดนและช่องผ่านทางธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเล ท่าข้าม เป็นต้น เพ่ือสร้างความปลอดภัยให้กับคน ใน 
    พ้ืนที่เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสมาชิกอาเซียน 

     2.5 สนับสนุนและพัฒนาระบบสื่อสารให้พร้อมใช้งานควบคู่กับเสริมสร้างความรู้ของ
เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกลุ่มต่าง ๆ ทั้งฝาุยทหารและพลเรือนโดยการร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนให้
สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการสื่อสารของฝุายทหาร ฝุายปกครอง และหน่วยงานในพ้ืนที่ชายแดน ชายฝั่งทะเล 
รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัครต่าง ๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันในการแจ้งเตือน เฝูาระวัง ประชาสัมพันธ์และ
ปฎิบัติการจิตวิทยา (Information Operation) เพ่ือให้คนและชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้ร่วมมือระวังปูองกัน
รวมถึงประโยชน์ในการสื่อสารเพื่อพัฒนาเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง 
     2.6 พัฒนาระบบการสัญจรข้ามแดนทั้งทางบกและทางทะเล ให้สามารถปูองกันและ
ควบคุมการลักลอบเข้าเมือง และปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่เป็นภัยคุกคามความมั่นคงของไทย ได้แก่ 
การค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ การค้าอาวุธ และการค้าสิ่งที่เป็นโทษต่อชีวิตและสังคม รวมทั้งการน าสิ่งของผิด
กฎหมายและสินค้าหนีภาษี และการเคลื่อนไหวของกลุ่ม/ขบวนการที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง ตลอดจน
ด าเนินการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มงวดในการปูองกัน สกัดกั้น และระงับยับยั้งการกระท าผิด
กฏหมาย 
     2.7 เร่งด าเนินการจัดระเบียบพ้ืนที่ที่มีเงื่อนไขของปัญหาความมั่นคงหรือควบคุมการใช้
พ้ืนที่ที่มีปัญหาเขตแดน เพ่ือลดการเผชิญหน้าหรือการกระทบกระทั่งกับประเทศคู่กรณี ตลอดจนปรับปรุง
ระบบการเฝูาระวังเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในพ้ืนที่ 
  3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความม่ันคงในมิติวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการจัดการ
โดยสันติวิธี 
     3.1 สนับสนุนให้มีการน ามิติวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชุมชน/ท้องถิ่น และส่งเสริมการจัด
เวทีประชาคมในระดับต่าง ๆ ตามความพร้อมของแต่ละพ้ืนที่ทั้งในระดับชุมชน หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจัด 
เพ่ือน ามิติด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชุมชน/ท้องถิ่น มาเป็นแนวทางหลักในการด าเนินงานเสริมสร้างความ
มั่นคงให้สอดคล้องกับสถานการณ์และภัยคุกคามความมั่นคงในระดับพ้ืนที่ ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือด้าน
ศาสนา  เนื่องจากศาสนาเป็นรากฐานของความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนไทยกับประเทศ
เพ่ือนบ้านในพื้นที่ชายแดน 
     3.2 สนับสนุนหน่วยงานของรัฐให้ความส าคัญน ามิติด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชุมชน/
ท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง และ/หรือสนับสนุน การพัฒนาเพ่ือ
เสริมสร้างความมั่นคงของชาติ โดยจัดเป็นโครงการน าร่อง (Pilot Project) ตามความเดือดร้อนของชุมชน 
หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชน องค์กรภาคประชาชน กลุ่ม
อาสาสมัครเพ่ือความมั่นคง ได้มีกิจกรรมที่น ามิติด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชุมชน/ท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ใน
การเสริมสร้างความร่วมมือของชุมชนชนชายแดนไทย และความร่วมมือระหว่างชุมชนชายแดนไทยกับชุมชน
ชายแดนประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยลดข้อ
ขัดแย้งที่น าไปสู่ปัญหาด้านความม่ันคง 
     3.3 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทาง 
สันติวิธี อาทิ ข้าราชการการเมือง ข้าราชการประจ า เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้น าองค์กรภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ผู้น าภาคประชาชน เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ ที่จะลดระดับ ความ
รุนแรงเมื่อเผชิญกับสถานการณ์และปัญหาความมั่นคงรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะการปูองกันไม่ให้ ความขัดแย้ง
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อันเกิดจากการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติและความขัดแย้งภายในสังคม ขยายตัวไปสู่การใช้ความรุนแรงในการ
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึน 
     3.4 ส่งเสริมเวทีและประชาคมการเรียนรู้การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีและ
กระบวนการยุติธรรมชุมชน ทั้งในสถาบันการศึกษาและนอกสถาบันการศึกษารวมทั้งในระดั บชุมชนท้องถิ่น 
เพ่ือให้เข้าใจและมีทักษะการจัดการความขัดแย้งในระดับชุมชนด้วยวิถีชุมชนผสมผสานกับการเรียนรู้ กฎ 
กติกาของภาครัฐ ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในกระบวนการจัดการความขัดแย้ง
โดยสันติวิธีและกระบวนการยุติธรรมชุมชน เพ่ือสนับสนุนหน่วยงานของรัฐในกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทท่ีเกิดข้ึน 
     3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีบทบาทเป็นศูนย์ประสานความ
ร่วมมือของชุมชนในการจัดการความขัดแย้งภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งกระบวนการยุติธรรม
ทางเลือกและกระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ (Restorative Justice)  ซึ่งเป็นกระบวนการที่กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมาร่วมมือกันเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งสนับสนุนการมีคณะกรรมการไตรภาคีระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ ผู้ที่ประสบความเดือดร้อน และผู้แทนภาควิชาการและสื่อสารมวลชน เพ่ือเจรจาหาข้อยุติความขัดแย้ง
ของคนในสังคมที่ยอมรับร่วมกันได้ 
     3.6 ส่งเสริมให้องค์กรนอกภาครัฐที่ได้รับการยอมรับจากสังคมเป็นหน่วยเจ้าภาพสร้าง
กลไกการเจรจาหาข้อยุติและทางออกในการแก้ไขข้อขัดแย้ง รวมถึงความแตกแยกในสังคมที่อาจจะน าไปสู่
ความรุนแรงและเกิดผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม 
     3.7 ศึกษา วิจัย และ พัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการความขัดแย้งของชุมชนและท้องถิ่น 
โดยใช้ชุมชนให้เป็นพลังด าเนินการและสนับสนุนการเผยแพร่แนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีของ
ภาคประชาชนให้เกิดการเรียนรู้ของทุกภาคส่วน 
     3.8 ส่งเสริมการด ารงรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมการศึกษา
ประวัติศาสตร์โบราณคดี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือให้คนในท้องถิ่นมีความภูมิใจในประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น 
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติไทย 
  4. ยุทธศาสตร์พัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านความม่ันคง 
     4.1 สนับสนุนการพัฒนาข้อมูลและระบบฐานข้อมูลตั้งแต่ระดับกระทรวง กรม ระดับภาค 
ระดับจังหวัด รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลในทุกระดับ โดยใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศ
และภาพถ่ายดาวเทียม รวมทั้งให้ความส าคัญกับข้อมูลสถานการณ์หรือภัยคุกคามด้านความมั่นคง ข้อมูลสภาพ
พ้ืนที ่ข้อมูลความต้องการของชุมชนที่มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชน เพ่ือน ามาพิจารณาจัดท าและ
สนับสนุนแผนงาน/โครงการด้านความมั่นคง ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน 
     4.2 พัฒนาและจัดท าข้อมูลและระบบฐานข้อมูลด้านการข่าว การบูรณาการด้านการข่าว
ในทุกระดับของศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ(ส่วนกลางและระดับภาค) เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
(Information Sharing) และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่น าไปสู่การแจ้งเตือนและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทัน
เหตุการณ์ โดยอาจจัดให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร (Information Sharing Center) รวมทั้งส่งเสริมการ
ข่าวภาคประชาชน การมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือความมั่นคง เพ่ือประโยชน์ในการเฝูาระวังและแจ้งเตือน
สถานการณ์ด้านความม่ันคง 
     4.3 สนับสนุนและเร่งด าเนินการจัดท าข้อมูลและฐานข้อมูลเรือ การจัดระเบียบ การเข้า-
ออกทางทะเล เพ่ือให้เกิดการรับรู้เท่าทันสถานการณ์ทางทะเล (Maritime Domain Awareness : MDA) ของ
ศูนย์ประสานการปฎิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) โดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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เข้ามาสนับสนุนการด าเนินการ อาทิ การควบคุมการกระท าผิดที่อาศัยประโยชน์จากการสัญจรข้ามแดน การ
พัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข่าวสารทางทะเล ระบบควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล (Vessel 
Traffic Service: VTS)  เป็นต้น  รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลจังหวัด เพ่ือให้มีการพัฒนา
ฐานข้อมูลด้านความม่ันคงท้ังหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานระดับจังหวัด 
     4.4 ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับระดับวัย
ของประชากร โดยให้เน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ให้มีจิตส านึก ด้าน
ความมั่นคง โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งเสริมสร้างองค์ความรู้ ด้าน
ความมั่นคงให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้อง อาทิ  ปลัดอ าเภอ นายอ าเภอ ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร และกลุ่มมวลชน เป็นต้น เพ่ือให้มีความรู้ในการพัฒนาคน 
ชุมชน พ้ืนที่ และแนวทางปูองกันและลดปัญหาที่เกิดขึ้น 
     4.5 พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา เพ่ือ
เสริมสร้างความมั่นคง เพ่ือสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหาตลอดจนแนวทางพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคง
ของชาติ และสนับสนุนการน าผลงานศึกษา วิจัย ที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการด าเนินงาน
การพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติในทุกระดับ 
     4.6 ส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐในระดับนโยบาย หน่วยงานทางวิชาการ สถาบันการศึกษา 
หรือศูนย์วิชาการด้านความมั่นคงเป็นองค์กรกลางในการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านความมั่นคง 
รวมทั้งการถ่ายทอดวิชาการและองค์ความรู้สู่สาธารณชน หน่วยงานภาครัฐด้านความมั่นคง และหน่วยงานที่มี
ภารกิจสนับสนุนการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ โดยเฉพาะความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเพ่ือเสริมความ
มั่นคงของชาติ การจัดท าแผนงานด้านความมั่นคงของจังหวัดและการน าแผนไปสู่การปฎิบัติ 
     4.7 สนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายความมั่นคง รวมทั้งสร้างช่องทาง การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความมั่นคงสู่เวทีชุมชนผ่านสถาบันการศึกษาและองค์กรทางศาสนา รวมทั้งอาจ
สนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพของศูนย์การเรียนรู้ และปูองสมุดของชุมชน รวมทั้งการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น อินเตอร์เน็ต เพ่ือให้การเรียนรู้ของชุมชนเป็นไปอย่างเท่าทัน และสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้ ตลอดจนเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานของรัฐในพ้ืนที่ระดับภาคและ
จังหวัด กับสภาองค์กรชุมชนและกลุ่ม/องค์กรภาคประชาชนในพ้ืนที่เปูาหมาย เพ่ือพัฒนารากฐานความมั่นคง
ของคนและชุมชนให้มีภูมิคุ้มกันปัญหาอย่างเข้มแข็ง ยั่งยืน และพัฒนาเครือข่ายด าเนินงานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
     4.8 เสริมสร้างการตระหนักรู้และความเข้าใจของเจ้าหน้าที่รัฐ กลุ่มอาสาสมัคร ผู้น าชุมชน 
และประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาระหว่างไทยกับประเทศรอบบ้าน ทัศนคติที่มีต่อไทยและความ
ต้องการของประเทศเพ่ือนบ้านรวมทั้งปรับทัศนคติและสร้างความเข้าใจของผู้น าชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจของหน่วยงานรัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน โดยจัดช่องทางเผยแพร่ความรู้และเวทีรับฟัง
ความเห็นข้อเสนอแนะหรือข้อร้องทุกข์ เพ่ือกลั่นกรองข้อมูลในพ้ืนที่ในการปูองกันหรือยุติข้อขัดแย้งไม่ให้
ยกระดับเป็นความขัดแย้งระดับชาติ 
     4.9 ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน เพ่ือ
พัฒนาชุมชน และท้องถิ่นในการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ โดยพิจารณาก าหนดแนวทางส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ อาทิ ภารกิจการ
รักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น 
  5. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความร่วมมือด้านความม่ันคงกับประเทศเพื่อนบ้าน 
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     5.1 สนับสนุนการด าเนินงานของชุมชน และท้องถิ่น ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนและจังหวัด
ชายฝั่งทะเล ที่น าไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีในระดับชุมชนและท้องถิ่น หรือกิจกรราเสริมสร้างความร่วมมือที่น าไปสู่
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขกับประเทศรอบบ้านหรือกิจกรรมที่ช่วยคลี่คลายความขัดแย้งในพ้ืนที่ 
 
     5.2 เสริมสร้างและประสานความร่วมมือของหน่วยงานและองค์กรของรัฐในระดับพ้ืนที่กับ
ประเทศรอบบ้านที่มุ่งขจัดเงื่อนไขท่ีก่อให้เกิดความหวาดระแวงและความไม่ไว้วางใจระหว่างกัน เพ่ือเสริมสร้าง
ความมั่นคงที่เป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคม และ ด้านอ่ืน ๆ ในกรอบประชาคม 
ความร่วมมือด้านการเมืองและความม่ันคงของประชาคมอาเซียน 
     5.3 ส่งเสริมและจัดท าแผนการบูรณาการ แผนงาน/โครงการ ของหน่วยงานของรัฐในการ
ด าเนินความร่วมมือและความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือบ้าน โดยเฉพาะระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับหน่วยงาน
ในจังหวัดรวมทั้งระหว่างหน่วยงานในประเทศของไทยกับส่วนราชการของไทยที่ตั้งส านักงานในประเทศเพ่ือน
บ้าน 
     5.4 เร่งรัดการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่กับประเทศรอบบ้าน โดยใช้กลไกการเจรจาใน
ระดับทวิภาคีบนพ้ืนฐานของความเคารพและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
     5.5 ส่งเสริมกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้สึกที่ดี (Goodwill) ความรู้สึกชื่นชม (Sense of 
appreciation) และความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในทุกภาคส่วนโดยใช้ความใกล้ชิดด้านภาษา วัฒนธรรม
และประเพณี โดยเฉพาะเยาวชนของไทยกับประเทศรอบบ้าน และสนับสนุนบทบาทของภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม รวมทั้งใช้ประโยชน์จากสมาคมเพ่ือมิตรภาพต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมการด าเนินนโยบายเสริมสร้าง
ความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศรอบบ้านจากระดับประชาชนสู่ระดับรัฐบาล 
     5.6 ส่งเสริมและประสานงานความร่วมมือระหว่างจังหวัดชายแดนไทยกับจังหวัดชายแดน
ประเทศรอบบ้าน อาทิ ความร่วมมือด้านสาธารณสุขชายแดน ด้านการศึกษา ตลอดจนเร่งรัดการแก้ไขปัญหา
ร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้านบนพ้ืนฐานของการเคารพและมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ภายใต้กลไกเจรจาใน
ลักษณะทวิภาคีและระดับภูมิภาคที่สอดคล้องกับครอบยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศของไทย 
  6. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ 

      ด าเนินงานภายใต้กลไกการบริหารจัดการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
พัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ. 2547 และ/หรือ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายและ
อ านวยการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของขาติ (นพช.) มอบหมายและสั่งการเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ 
 

๓.๑.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ๔ ปี (พ.ศ.2558 - 2560) ฉบับทบทวน 
  วิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางการพัฒนายางพารา ฮาลาล และการท่องเที่ยวสู่อาเซียน” 
  ประเด็นยุทธศาสตร์(Strategic Issue) 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนากระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้ายางพารา ทั้งระบบการผลิต 
การแปรรูป และช่องทางการตลาดสินค้ายางพารา 
  เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
                   กลยุทธ์ :   1.1 เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร กลุ่มเครือข่าย
ประกอบการทุกระดับ ของยางและผลิตภัณฑ์ยางให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน   
              1.2 ส่งเสริมและพัฒนาการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต การแปรรูปยาง และ
ผลิตภัณฑ์ยางให้ได้มาตรฐาน     
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              1.3 ส่งเสริมการวิจยัและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีและเผยแพร่องค์ความรู้ใน
การเพ่ิมมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง 
            1.4 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งทรัพยากร เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิม   
มูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาสินค้าและบริการฮาลาลให้มีมูลค่าเพิ่มตามห่วงโซ่อุปทานและ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

                   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป็นศูนย์กลางการพัฒนาสินค้าและบริการฮาลาลของอาเซียน 

          กลยุทธ์ : 2.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับและสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจฮาลาล 
อย่างเป็นระบบ 
             2.2 ส่งเสริม พัฒนา เชื่อมโยงเพ่ือยกระดับและปรับปรุงทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ
ของวัตถุดิบเพื่อรองรับการขยายตัวด้านฮาลาล 
             2.3 สนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงสินค้าและบริการให้ได้รับการรับรอง
มาตรฐานฮาลาลและสากล 
             2.4 ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรและทรัพยากรมนุษย์ทั้งระบบในการ
สนับสนุนยุทธศาสตร์ฮาลาล 
             2.5 เพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายและการกระจายสินค้าฮาลาลสู่ตลาดฮาลาล AEC และสากล  
         ยุทธศาสตร์ที่ 3. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 

                  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : จ านวนผู้เยี่ยมเยือนและรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมขึ้น 
         กลยุทธ์ :  3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย 
             3.2 พัฒนาระบบตลาดและประชาสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
             3.3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการให้ได้มาตรฐาน และเป็นภูมิอัตลักษณ์
ของกลุ่มจังหวัด 
         ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนา การค้า การลงทุน และทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มจังหวัด เชื่อมโยง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

                 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1.โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจระบบโลจิสติกส์ได้รับการ
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นระบบเพ่ือให้สามารถรองรับการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด และเชื่อมโยงประชาคม 
อาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                                                      2.ทรัพยากรมนุษย์ได้รับการพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
         กลยุทธ์ :  4.1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ และระบบปูองกันและ
บรรเทาอุทกภัยให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
             4.2 พัฒนาด่านชายแดน/เมืองชายแดน/เขตเศรษฐกิจให้สามารถรองรับการค้า
             4.3 พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
             4.4 ส่งเสริมอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง (Linkage Industry) ให้มีความเข้มแข็ง 
      

๓.๑.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ๔ ปี (พ.ศ.2558 - 2560) ฉบับทบทวน 

  วิสัยทัศน์จังหวัดนราธิวาส “เศรษฐกิจก้าวหน้า นราน่าอยู่ สู่สันติสุข” 
  พันธกิจ 
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  1. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ภาคการผลิตทุกสาขา เพ่ิมรายได้จากการค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น การท่องเที่ยว และการกีฬาเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวและสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศ 
  2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเพ่ือน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต 
  3. สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินแก่ประชาชนและต่อเจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่ปฎิบัติงานในพ้ืนที่ 
  เป้าประสงค์ 
  เปูาประสงค์รวม : เศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่องยั่งยืน ประชาชนมีความปลอดภัยในการ
ด าเนินชีวิต เชื่อมั่นในอ านาจรัฐ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
  1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด มูลค่าสินค้าและบริการการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น 
  2. ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  3. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และเชื่อม่ันในอ านาจรัฐ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
  1. พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการกีฬาเพ่ือ
เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 
     1.1 พัฒนาด่านชายแดน โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ 
     1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานภาคเกษตรและเพ่ิมศักยภาพแก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร 
กลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชนและผู้ประกอบการ อาทิ วิสาหกิจชุมชน  OTOP และ SMEs ให้มีขีดความสามารถใน
การบริหารจัดการทั้งการผลิต แปรรูปการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และเชื่อมโยงช่องทางการตลาดรองรับ
การค้าชายแดนและประชาคมอาเซียน 
     1.3 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่และ
เสริมสร้างกิจกรรมกีฬาเพ่ือเชื่อมสัมพันธ์และสนับสนุนการท่องเที่ยวกับประชาคมอาเซียน 
     1.4 เสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาทักษะ ฝีมือแรงงานเพ่ือเพ่ิมโอกาสและขีด
ความสามารถการท างาน 
     1.5 ยกระดับการพัฒนาพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
  2. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     2.1 ส่งเสริมให้มีการขยายผลและประยุกต์ใช้แนวทางตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     2.2 ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ
และสอดคล้องกับวิถีชุมชน 
     2.3 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี
สามารถพ่ึงตนเองได ้
     2.4 ส่งเสริมอาชีพบนพื้นฐานขององค์รู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถสร้างรายได้แก่
ชุมชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
     2.5 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านภัยพิบัติและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน 
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     2.6 สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน สตรี และผู้ด้อยโอกาส และสนับสนุนให้สถาบัน
ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน 
     2.7 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 
  3. เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ 
     3.1 พัฒนาก าลังภาคประชาชน และองค์กรภาครัฐ (ชคต.ชคบ.ชรบ.และอรม.๗ ให้มี
ศักยภาพในการคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง จากสถานการณ์การก่อเหตุรุนแรง
ในพ้ืนที่อย่ามีประสิทธิภาพ 
     3.2 ส่งเสริมการอ านวยความเป็นธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันแก่คนกลุ่มเสี่ยงโดยการสร้าง
พ้ืนที่ความปลอดภัย เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพ่ือแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง และเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่ 
     3.3 พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการ
ปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
     3.4 ส่งเสริมการใช้กระบวนการชุมชนเข้มแข็งเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
     3.5 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ในทุกมิติเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของจังหวัดทั้งในและต่างประเทศ 
 

 ๓.1.8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส 

                 วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส 

   “ บริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ด้วยเศรษฐกิจ
 ก้าวหน้า น าพาสังคมสันติสุข สู่ประชาคมอาเซียน” 

  พันธกิจ 

  1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร ผังต าบล และผัง
เมืองรวมจังหวัด 
  2. ส่งเสริมอาชีพ งานสวัสดิการสังคม การจัดการศึกษา การปฎิบัติงานของศูนย์ปฎิบัติการ
การต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด กีฬา นันทนาการ และการสาธารณสุข ตลอดทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  3. ส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
  4. ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน เมืองชายแดน การท่องเที่ยว เพ่ือรองรับประชาคม
อาเซียนตลอดทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการตามแนวพระราชด า และหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  5. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ การก าจัดขยะ สิ่งปฎิกูล บ าบัดน้ าเสีย และการใช้พลังงานทดแทน 
  6. อนุรักษ์ ฟื้นฟู จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โบราณวัตถุ โบราณสถาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ท านุบ ารุงศาสนา และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
  7. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

  1. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร ผังเมือง ผังต าบล 
และผังจังหวัดได้มาตรฐาน 
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  2. ประชาชนมีอาชีพ รายได้ ที่ม่ันคงและยั่งยืน บริการด้านสวัสดิการสังคม กีฬา นันทนาการ
การศึกษา และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง การปฎิบัติงานของศูนย์ปฎิบัติการการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดมี
ประสิทธิภาพ ตลอดทั้งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  3. ประชาชนมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การ
ปฎิบัติงานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ 
  4. ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน เมืองชายแดน การท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชน ใน
ท้องถิ่นอย่างมั่นคงและยั่งยืน สู่ประชาคมอาเซียน 
  5. มีระบบการจัดการขยะ น้ าเสีย สิ่งปฎิกูล ตลอดทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้
พลังงานอย่างยั่งยืน 
  6. ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป 
  7. การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
        

      ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน ๗ ยุทธศาสตร์ 37 แนวทางการพัฒนา 
      ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       1.1 บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ า 
       1.2 สร้างและปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
       1.3 จัดท าผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังต าบล 
       1.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
       1.5 จัดให้มีไฟฟูาและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 
        ๒. การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
       2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
       2.2 ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
       2.3 ส่งเสรอมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
       2.4 ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฎิบัติการการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
       2.5 ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย การกีฬา และนันทนาการ 
       2.6 ส่งเสริมการปูองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
       2.7 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
         ๓. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/ สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
       3.1 ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย 
       3.2 พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษา
ความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
       3.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยใน
ท้องถิ่น 
       3.4 ส่งเสริมให้ผู้น าศาสนาเข้ามามีบทบาทเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่นคง 

         ๔. การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
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      4.1 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดน เพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียน 
      4.2 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
      4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
      4.4 พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือรองรับประชาคม
อาเซียน 
      4.5 ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ 
          ๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      5.1 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      5.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึกในการร่ว มกับอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      5.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 
      5.4 จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฎิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 
      5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 
          ๖. การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      6.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
      6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และปูชนียบุคคล 
      6.3 เสริมสร้างและท านุบ ารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
      6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น 
      6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน  
          ๗. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
      7.1 พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 
      7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฎิบัติงาน 
      7.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
      7.4 ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
      7.5 ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฎิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน 
      7.6 พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงานขององค์กร เพ่ือ
รองรับประชาคมอาเซียน 
 

3.๑.9 นโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  
          ๑. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

                    ๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  ระบบสาธารณูปการ 
ขั้นพ้ืนฐานให้ทันสมัยและได้มาตรฐาน  เช่น  ถนน ทางเท้า  คูระบายน้ า เขื่อน  คลอง  ไฟฟูาสาธารณะ  ประปา  
โทรคมนาคม และการให้บริการด้านต่างๆแก่ท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ตามความจ าเป็นตามก าลัง
งบประมาณและล าดับความส าคัญให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการแก้ไข
ในเรื่องต่างๆ เช่น ในเรื่องน้ าท่วมขังรวมทั้งสร้างความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของ
ประชาชน 
                       ๑.๒ พัฒนา ปรับปรุงระบบจราจร เครื่องหมายจราจร ให้ทันสมัย  ได้มาตรฐานเพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้ถนน และเป็นการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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                    ๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าหรือปรับปรุงระบบผังเมืองให้สอดคล้องกับสภาพความ
เจริญของเมืองนราธิวาสและสถานการณ์ปัจจุบัน 
 
               ๒.นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

                    ๒.๑ การพัฒนาด้านการศึกษา  การกีฬา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น    
                      ๒.๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง
การศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้มีคุณภาพ ทันสมัย  และได้มาตรฐาน รวมถึงการ
พัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษา หลักสูตร สื่อการเรียนการสอนและอาคารสถานที่ให้เหมาะสม เอื้อต่อการ
เรียนรู้  และเพียงพอกับความต้องการ  โดยน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย  นวัตกรรมการศึกษามาใช้  เพ่ือมุ่งสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการ  ให้เด็กเป็นคนดีของสังคมควบคู่กับการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  ศีลธรรม
และวัฒนธรรม 
                      ๒.๑.๒ ขยายระดับการศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา ตลอดจนขยายโอกาสทางการศึกษา
ให้กับผู้ด้อยโอกาส  
                      ๒.๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ทางการศึกษาตามความเหมาะสมอย่างทั่วถึง 
                      ๒.๑.๔ ส่งเสริมความสามารถและโอกาสในการเรียนรู้อย่างบูรณาการจากทรัพยากรที่เป็น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยประสบการณ์จากสถานที่และการปฏิบัติจริง 
                      ๒.๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์และสืบทอดการจัดกิจกรรมต่างๆ  ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  เช่น  จัดงานวันลอยกระทง  ตักบาตรท าบุญวันขึ้นปี
ใหม่ จัดงานรอมฎอนสานสัมพันธ์  เข้าสุนัตหมู่ ฯลฯ ตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีจิตส านึกใน
การดูแลรักษาและอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ  เพื่อให้เกิดความรักและหวงแหนและมีความภูมิใจใน
ถิ่นฐาน ให้คงอยู่สืบทอดไปสู่รุ่นลูก รุ่นหลาน 
                      ๒.๑.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส  
                      ๒.๑.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการกีฬาเพ่ือยกระดับมาตรฐานการเล่นกีฬา ทั้งการ
ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสถานที่  สนับสนุนงบประมาณ  อุปกรณ์การกีฬา การสร้างเครือข่ายองค์กรการ
กีฬา การจัดตั้งกลุ่ม ชมรม และการจัดการแข่งขันกีฬาทุกประเภท ทุกระดับ ทั้งในระดั บชุมชน โรงเรียน  
ท้องถิ่น  ระดับภาคและระดับประเทศ  เช่น  ฟุตบอลชุมชนสัมพันธ์   
                      ๒.๑.๘ เสริมสร้างกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างชุมชน วัด มัสยิด โบสถ์ และโรงเรียนให้มี 
การถ่ายทอด เรียนรู้และปฏิบัติหลักธรรมทางศาสนา  ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาในวันพระและวันส าคัญ
ทางพุทธศาสนาศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์อย่างต่อเนื่อง เช่นงานวันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา  วันเข้าพรรษา   
วันอาสาฬหบูชา  วันฮารีรายอ  วันอาซูรอ  วันเมาว์ลิด เป็นต้น 
                  ๒.๒ การพัฒนาด้านสาธารณสุข    
                      ๒.๒.๑ พัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน สนับสนุนโครงการ  
๓๐ บาท รักษาทุกโรค และการประกันสุขภาพของประชาชน  ตลอดจนพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขให้
ทันสมัย ได้มาตรฐาน สามารถให้บริการการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชนในพ้ืนที่เขตเทศบาลและนอก
เขตเทศบาล  ได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
                    ๒.๒.๒ สนองนโยบายรฐับาลในด้านการปูองกันปราบปรามยาเสพติด โดยประสานงานร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนรณรงค์สร้างจิตส านึกต้านภัยยาเสพติดรวมทั้งส่งเสริม
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สนับสนุนการบ าบัดรักษา และการฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ติดยาเสพติด 
                       ๒.๒.๓ ส่งเสริม สนับสนุนการมีสว่นรว่มของประชาชนด้านสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน 
                       ๒.๒.๔ เสริมสร้างสุขภาพของประชาชน โดยเน้นการส่งเสริมให้มีการออกก าลังกาย  
การพัฒนาและปรับปรุงศูนย์กีฬาและนันทนาการ การจัดตั้งชมรมต่างๆที่ส่งเสริมการออกก าลังกาย 
รวมทั้งจัดหาสถานที่ออกก าลังกายทั้งในร่มและกลางแจ้งให้เพียงพอต่อความต้องการ 
                       ๒.๒.๕ พัฒนาปรบัปรุงงานด้านการรักษาความสะอาด    การก าจัดขยะมูลฝอยโดยก าหนดเวลาในการ
จัดเก็บขยะให้เหมาะสมและจัดหารถเก็บขยะขนาดเล็กส าหรับวิ่งเก็บขยะในตรอกและซอยตลอดจนรณรงค์และ
สร้างจิตส านึกในการรักษาความสะอาด 
                       ๒.๒.๖ พัฒนาตลาดสด หาบเร่ แผงลอย ให้ถูกสุขลักษณะ ทั้งด้านสถานที่ และด้าน 
สุขาภิบาลอาหาร  เพ่ือให้ผู้อุปโภคบริโภคได้อาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะอนามัยและปลอดภัยจากสารพิษ 
ตลอดจนควบคุมดูแลผู้ประกอบกิจการให้ประกอบกิจการอย่างถูกสุขลักษณะอนามัยตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
                         ๒.๒.๗ ด าเนินการและสนับสนุนการควบคุมปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่ 
อันตราย และโรคไม่ติดต่อแต่อันตรายของคนและสัตว์ ตลอดจนการสนับสนุนการส่งเสริมกิจกรรม
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
                 ๒.๓ การพัฒนาด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์    
                       ๒.๓.๑  สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการต่างๆที่
เทศบาลได้จัดท าขึ้น รวมทั้งโครงการที่ชุมชนขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินการเองเพ่ือพัฒนาชุมชน
ให้เข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเองและเสริมสร้างให้คนในชุมชนและระหว่างชุมชนมีความรัก 
ความสามัคค ีสร้างความสมานฉันท์ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
                       ๒.๓.๒ สนับสนุนส่งเสริมการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชน ให้เป็นองค์กรที่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ แก้ไขปัญหาในเบื้องต้นได้เอง  และท าหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนในกาน าปัญหา
และความต้องการของประชาชนมาเสนอให้เทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าสนับสนุนช่วยเหลือพร้อมทั้ง
เป็นตัวแทนของเทศบาลในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการบริการของ เทศบาลไปสู่ประชาชนในชุมชนได้
อย่างทั่วถึง 
      ๒.๓.๓ ส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือให้การสงเคราะห์แก่คนชรา ผู้พิการ  ผู้ยากไร้ 
เด็กก าพร้าที่ไร้ที่พ่ึง ผู้ปุวยโรคเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและสามารถพ่ึงพาตนเองได้  
                        ๒.๓.๔ สนับสนุนรถประจ าทาง ส าหรับนักเรียน นักศึกษาในช่วงเวลา ๐๖.๓๐ –  
๐๘.๓๐น.  และช่วงเย็นเวลา  ๑๕.๐๐ – ๑๗.๓๐  น. 
                 ๒.๔ การพัฒนาด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและ  การรักษาความสงบ 
เรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน       
                       ๒.๔.๑ ส่งเสริม และสนับสนุนกิจการอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) ของ
เทศบาลให้มีความเข้มแข็งมั่นคงและมีประสิทธิภาพเพ่ือเป็นก าลังส ารอง สนับสนุนทางราชการกับทั้งจะให้การ
สนับสนุนในด้านอุปกรณเ์ครื่องมือ เครื่องใช้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานการฝึกทบทวน และการฝึกเพ่ิมเติม 
ความรู้ในหลักสูตรขั้นที่สูงขึ้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
                         ๒.๔.๒ จัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปูองกันและบรรเทา        
สาธารณภัยอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้มีความพร้อมในการใช้งานได้ตลอดเวลาและทันท่วงที ตลอดจนจัดให้มี  
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ทันสมัยได้มาตรฐานอย่างเพียงพอ   
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เรือกู้ภัยทางน้ า กล้องวงจรปิด ฯลฯ 
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                         ๒.๔.๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนรว่มในการรักษาความสงบเรยีบร้อย 
ในชุมชน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชน นักเรียนและเยาวชน 
                         ๒.๔.๔ จัดให้มีการฝึกอบรมการฝึกซ้อมในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่
เจ้าหน้าที่งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภยัอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีความพร้อมในการปฏิบัตงิานตลอดเวลาและ
จัดท าแผนปูองกันภัยฝุายพลเรือนของเทศบาลเป็นประจ าทุกปี ให้สอดคล้องกับความเจริญของท้องถิ่นและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่จะเกิดข้ึน 
                         ๒.๔.๕ สนับสนุนงบประมาณอุดหนุนแก่อาสาสมัครมูลนิธิและมูลนิธิหน่วยกู้ภัยต่างๆ 

         ๓. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

             ๓.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพโดยเฉพาะ
ผู้มีรายได้น้อย  เช่น  การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ  การฝึกอบรมเพ่ิมทักษะในการประกอบอาชีพ  สนับสนุน
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ            
             ๓.๒ สนับสนุนการจัดตั้งโรงซ่อมเรือประมงของเทศบาลเมืองนราธิวาส เพ่ือบริการชาวประมงใน
ท้องถิ่น 

             ๓.๓ ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาและปรับปรุง ฟ้ืนฟูสถานที่ท่องเที่ยว  แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
บุคลากรการท่องเที่ยว ส าหรับบริการนักท่องเที่ยวให้ครบวงจร พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้ 
เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยว  
             ๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวให้เพ่ิมข้ึน เพ่ือดึงดูดและให้นักท่องเที่ยวได้ 
มีกิจกรรมท่องเที่ยวมากขึ้น  ใช้เวลาพ านักในพ้ืนที่นานวันขึ้น  เกิดการใช้จ่ายเงินเพ่ิมขึ้น และเป็นการสร้างงาน 
สร้างรายได้ให้ประชาชนในท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น  เช่น การจัดงานประเพณีต่างๆ การจัดกิจกรรมถนนคนเดินเพ่ือการค้า
และการท่องเที่ยว  งานของดีเมืองนรา  การจัดการแข่งขันนกเขาชวา เป็นต้น 
             ๓.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ให้ประชาชนน าแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีพปัจจุบัน และให้การช่วยเหลือชุมชน ประชาชน ในการจัดสินค้าอุปโภค 
บริโภคท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีพในราคาถูก 

        ๔. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
             ๔.๑ รณรงค์ส่งเสริมให้มีการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาล โดยเฉพาะ
บริเวณถนน ทางเดินเท้า ที่สาธารณะและบ้านเรือน อาศัยความร่วมมือจากประชาชนทุกหลังคาเรือนเพ่ือพัฒนา จัด
ระเบียบบริเวณหน้าบ้านตนเองให้หน้าบ้านน่าอยู่ น่ามอง เพ่ือให้เทศบาลเมืองนราธิวาสเป็นเมือง สะอาด  
น่าอยู่อย่างยั่งยืน 
             ๔.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสภาพแวดล้อม การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามสะอาด  ปลอดภัย  
น่าอยู่ น่าอาศัย เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์  ในบริเวณทางเท้า  การจัดสวนหย่อม ปลูกต้นไม้ดอกไม้ประดับ
ตกแต่งบริเวณถนน สถานที่ราชการ  ปรับปรุงสวนสาธารณะให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น 
             ๔.๓ สนับสนุนการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา 

(สวนหลวง ร.๕) เพ่ือใช้ด าเนินกิจกรรมนันทนาการ 
             ๔.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตส านึก การสร้างวินัยให้กับประชาชน องค์กรภาครัฐและเอกชนใน
ท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บ ารุงรักษาและฟ้ืนฟู การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน   
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               ๔.๕ จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือให้สามารถรองรับน้ าเสียของเมืองได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงให้น้ าเสีย
ของเมืองได้ผ่านกระบวนการบ าบัดจนได้มาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ ตลอดจนจัดสร้างปรับปรุงทาง
ระบายน้ าให้ได้มาตรฐาน 
               ๔.๖ ควบคุมและปูองกันการเกิดมลพิษต่างๆที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น มลพิษทางน้ า มลพิษ
ทางอากาศ  มลพิษทางสียง   มลภาวะทางถนน 

       ๕. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
             ๕.๑ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลในทุกขั้นตอน  
การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีที่
เรียกว่า หลักธรรมาภิบาล โดยสนับสนุนให้ชุมชนคิด “เทศบาล”ท า  มีการเผยเเพร่ข้อมูลข่าวสาร 
สารสนเทศ ให้ประชาชนได้รับทราบ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของเทศบาลได้อย่างเท่า
เทียมกันตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง ตลอดจนจัดให้มีการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเปิดเผยโปร่งใส เพ่ือเปิด
โอกาสให้มีการแข่งขันโดยเสมอภาคเป็นธรรม  
             ๕.๒ น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารทุกรูปแบบ ทุกหน่วยงาน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานสามารถตัดสินใจ วินิจฉัย สั่งการบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ทันสมัยถูกต้องแม่นย า เพ่ืออ านวยความ
สะดวก แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันทันท่วงที และสามารถเชื่อมโยงข่าวสารทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การบริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยปรับปรุงให้หน่วยงานต่าง ๆ พัฒนากระบวนการท างาน ให้สามารถเป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ “ มีอัธยาศัยที่ดี รวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม” 
             ๕.๓ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะการท างานของผู้บริหารหรือ
น าเสนอปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนได้ตลอดเวลา 
             ๕.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมือง
นราธิวาสให้ดีขึ้น เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและจัดให้มีสวัสดิการตามความเหมาะสมกับสภาพ
การท างาน และสถานการณ์ค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งปรับปรุงสวัสดิภาพการท างานเพ่ือให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองนราธิวาสมีความสุขในการท างาน และมีความสมดุลชีวิตส่วนตัวกับ
การท างาน โดยอาศัยหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
             ๕.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้น าชุมชน ผู้น าองค์กรและประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเทศบาลและเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่น 
             ๕.๖ ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานแบบบูรณาการ ตามนโยบายการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณา
การ เพ่ือให้เกิดการประสานงานระหว่างเทศบาล ส่วนราชการ ภาคเอกชน  และประชาชนเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน  มุ่งเน้นผลงาน เกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขันการแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน   ลดความซับซ้อน   ความล่าช้า   และความสิ้นเปลือง  
            ๕.๗ ปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลัง ให้สอดคล้องกับบทบาท  ภารกิจ หน้าที่ประสิทธิภาพและ 
ผลส าเร็จของเทศบาลตามกฎหมาย โดยก าหนดแผนอัตราก าลังที่ชัดเจนเป็นกรอบในการด าเนินการเพ่ือให้ 
สามารถบริหารงานและอ านวยความสะดวกจัดบริการประชาชนได้อย่างเต็มศักยภาพพร้อมทั้งปรับปรุง
ระบบการบริหารงานให้มีการกระจายอ านาจและตัดสินใจในการวินิจฉัย สั่งการผู้ใต้บังคับบัญชามากขึ้น เพ่ือ 
ให้เกิดความคล่องตัวและแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้อ านาจ 
หน้าที่ ระเบียบกฎหมายที่ก าหนด 
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             ๕.๘ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล  โดยการส่งเข้าศึกษา ฝึกอบรม
เพ่ิมพูนความรู้ใหม่ๆ เพ่ือให้บุคลากรเทศบาลมีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงานทันกับ 
เทคโนโลยีการจัดการสมัยใหม่ รวมถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและงาน 
ในหน้าที่เพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เป็นที่พ่ึงของประชาชน มีจิตส านึกในการบริการ
ประชาชน ตลอดจนส่งเสริมขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลให้มากข้ึน 
             ๕.๙ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ให้มีประสิทธิภาพ สามารถจัดเก็บภาษีได้
ทั่วถึง ถูกต้อง รัดกุม และเป็นธรรมมากที่สุด แสวงหาแหล่งรายได้ใหม่ ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ท่ีกฎหมาย
ก าหนด เพื่อให้เทศบาลมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีฐานะการเงินการคลังที่มั่นคง  สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
และให้มีรายได้อย่างเพียงพอในการเพ่ิมศักยภาพขีดความสามารถในการพัฒนา แก้ไขปัญหา ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
             ๕.๑๐ ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน ให้เพียงพอ ทันสมัย เหมาะสม
และได้มาตรฐาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด ตามก าลัง
ความสามารถด้านงบประมาณของเทศบาล  
 

 ๓.๒ ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
 ศักยภาพการพัฒนาในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส  จากการวิเคราะห์สภาวะสิ่งแวดล้อม 
 จากปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร  สรุปได้ดังต่อไปนี้ 
  

       สรุปผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส 

การพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค) 
  

จุดแข็ง(Strength) จุดอ่อน(Weakness) 

S 1  ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งและมี
อิสระในการพัฒนาท้องถิ่น 

W 1 ปรับเปลี่ยนผู้บริหารที่เลือกตั้งเข้ามา
บริหารงานทุก 4 ปี และเปลี่ยนนโยบายท า
ให้การบริหารงานไม่ต่อเนื่อง 

S 2 มีกลยุทธ์และกลวิธีการบริหารงานที่ชัดเจน
เหมาะสม และมีการแบ่งส่วนราชการภายใน
และก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตาม
โครงสร้างอย่างชัดเจน 

W 2 ส่วนราชการภายในองค์กรยังไม่สามารถ
จัดท าและเชื่อมโยงระบบข้อมูลเพื่อใช้ในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น 

S ๓ ให้โอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและ
ยืดหยุ่น 

W 3 ขาดระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัย 

S ๔ มีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัดและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

W ๔ งบประมาณในการพัฒนามีน้อยและขาดการ
สนับสนุนงบประมาณในโครงการที่มีขนาด
ใหญ ่

S 5 มีระบบบริการที่ทันสมัย รวดเร็วและประหยัด W 5 การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีมาตรฐานมาใช้
ในองค์กรมีน้อย 

S 6 มีการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ เช่น สนาม
กีฬาอุปกรณ์การกีฬา บุคลากรด้านการกีฬา 

W ๖ การจัดการผังเมืองยังไม่ดีพอ 
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จุดแข็ง(Strength) จุดอ่อน(Weakness) 

S 7 มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งการ
ส่งเสริมในด้านการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
และปริญญาโท การจัดการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมให้เข้ารับการฝึกอบรมการศึกษาดูงาน 

W 7 บุคลากรบางส่วนของเทศบาลยังขาดความรู้ 
ความเข้าใจในการระบบการท างานและการ 
บูรณาการ 

S 8 การส่งเสริมการประกอบอาชีพ การตลาด การ
รักษาความปลอดภัย ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย การสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่
ครบครัน ทันสมัย ได้มาตรฐาน ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จัดงาน
ตามเทศกาลต่างๆ การก่อสร้างถนน คูระบาย
น้ า การศึกษา การสาธารณสุข ฯลฯ ตาม
อ านาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

W 8 สภาพแวดล้อมของสถานที่ท างานไม่เอ้ือต่อ 
การท างานทีเ่ป็นระบบทั้งทางด้านกายภาพ  
ด้านสังคมและด้านจิตใจ 
 

S ๙ มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  

โครงการ กิจกรรมต่าง ๆที่ได้ด าเนินการโดย
ผ่านทางสื่อไร้สาย  เว็บไซด์ วารสาร รถ
ประชาสัมพันธ์ ขององค์กรอย่างสม่ าเสมอ  

W 9 ยังไม่มีระบบสารสนเทศท่ีประชาชนเข้าได้
อย่างทั่วถึง 

S 10  องค์กรมีทรัพยากร เครื่องมือ เครื่องใช้และ 
สิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานที่ทันสมัย 
มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการด าเนินงาน 
ตามภารกิจที่รับผิดชอบและมีกฎหมายรองรับ
การด าเนินงานตามภารกิจ อ านาจหน้าที่ที่
ก าหนดไว้ 

W 10 ระบบการท างานยังไม่เป็นมาตรฐานและขาด
การบูรณาการกัน 

S 11 มีท่าเทียบเรือที่มีศักยภาพในการพัฒนา   
S 12 มีศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที่หลากหลาย และมีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
  

S 13 ประชาชนรักความสงบ มีอิสระในการนับถือ
ศาสนาและการประกอบอาชีพ มีส่วนร่วมและ
ให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 

  

S 14 มีสถาบันการศึกษารองรับการศึกษาทุกระดับ
ตั้งแต่ศูนย์เด็กเล็ก – ปริญญาโททั้งของรัฐบาล
และเอกชน เช่น โรงเรียนระดับศูนย์เด็กเล็กไป
จนถึงระดับมัธยมตอนปลาย การศึกษาพิเศษ 
การศึกษานอกโรงเรียนและตามอัธยาศัย และ
มหาวิทยาลัย 

  

S 15 มีระบบคมนาคมที่ดี สะดวกสบาย  เดินทาง/
ขนส่งสินค้าได้ทั้งทางน้ า อากาศ บก 
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จุดแข็ง(Strength) จุดอ่อน(Weakness) 

S 15 มีทะเล ชายหาด แม่น้ า ล าคลองและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เอื้อและส่งเสริมการประกอบ
อาชีพในการท าธุรกิจการประมงและอ่ืนๆ 

  

S 16 มีสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศน์ดี เอื้อต่อ
การเป็นเมืองน่าอยู่ ไม่มีมลพิษทางด้านอากาศ 
น้ า เสียง 

  

S 17 มีการพัฒนาตลาดรองรับการผลิตสินค้า   
 
 

โอกาส (Opportunity) ข้อจ ากัด (Threat) 

O 1 เป็นแหล่งรวมสถาบันการเงินและสถาน
ประกอบการ 

T 1 ขาดแคลนเงินทุน        

O 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           การให้ความร่วมมือจากสื่อมวลชนในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาล 

T ๒ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

O ๓ การเสด็จแปรพระราชฐานและทรงงานใน
พ้ืนที่เป็นประจ าและต่อเนื่อง 

T ๓ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ท าให้
นโยบายขาดความต่อเนื่อง 

O ๔ กระแสการตื่นตัวของประชาชนสนใจในสิทธิ
ของตนเอง การบริหารจัดการของหน่วยงาน
รวมไปถึงการสร้างสุขภาพมากข้ึน 

T ๔ สถานศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน 

แตกต่างกัน 

O ๕ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการ
ถ่ายโอนภารกิจให้แก่เทศบาล 

T ๕ มีพ้ืนที่ อาณาเขตพัฒนาจ ากัด 

O ๖ รัฐบาลมีนโยบายลดภาษีด้านการลงทุนในสาม
จังหวัดภาคใต้ 

T ๖ สภาพแวดล้อมไม่เอ้ือต่อการลงทุน 

O ๗ มีการร่วมมือกันจัดท าโครงการ/กิจกรรม
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชนทั่วไป 

 T ๗ อยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลจากแหล่งผลิตสินค้า ท า
ให้สินค้ามีราคาสูงเนื่องจากต้องเสียค่าใช้จ่าย
สูงในการขนส่ง 

O ๘ มีภาคีเครือข่ายที่พร้อมให้การสนับสนุนการ
ด าเนินงานของเทศบาล 
 

 T 8 ต้นทุนการผลิตสินค้าสูง ท าให้ผู้ประกอบการ
ไม่สนใจลงทุนในพื้นที่เท่าท่ีควร 
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โอกาส (Opportunity) ข้อจ ากัด (Threat) 

O 9 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
๒๕๔๐ ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของ
ท้องถิ่น มีอิสระก าหนดกรอบนโยบายในการ
ปกครองตนเอง 

T ๙ มีปัญหาด้านการก่อความไม่สงบในพ้ืนที่
ส่งผลต่อสภาพความเป็นอยู่ ด้านความ
ปลอดภัย เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

O ๑0 รัฐบาลมีนโยบายน าประเทศไทยไปสู่การเป็น 
ประชาคมอาเซียนในปี 2558 อย่างสมบูรณ์ 
โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็ง 
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
การเมืองและความมั่นคง 

T ๑๐ ปัญหายาเสพติด (การค้ายาเสพติด,เยาวชนตดิยาเสพ
ติด) 

O ๑1 รัฐบาลมีนโยบายแก้ปัญหาความยากจน โดย
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ หนึ่งต าบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) 

T ๑๑ ปัญหาการว่างงาน ขาดแคลนแรงงานที่มี
ฝีมือ และผู้มีรายได้น้อย 

O ๑2 การปฏิรูประบบราชการเป็นโอกาสให้มีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานให้เหมาะสมรวม
ไปถึงขวัญก าลังใจในการท างานของเจ้าหน้าที่ 

T ๑๒ ปัญหาความยากจน 

O ๑3 จังหวัดมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญในเขตเทศบาล 

T ๑๓ ภาวะเงินเฟูอ 

O  ๑4 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
สนามบินนราธิวาสให้เป็นสนามบินนานาชาติ 

T ๑4 ประชาชนบางส่วนไม่เข้าใจระบบท างานของ
ภาครัฐ 

  T ๑5 การกระจายรายได้ของแต่ละชุมชนไม่เท่า
เทียมกัน 

  T ๑6 การเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ในปี 25๕8 ของภาครัฐ 
กลุ่มองค์กร กลุ่มผู้ประกอบการ ยังไม่ได้รับ
การส่งเสริมให้มีองค์ความรู้ เพ่ือเตรียมพร้อม
รับมืออย่างที่ควรจะเป็นทั้งด้านโอกาส 
ผลกระทบ 
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สรุปผลการประชุมสัมมนาเพ
ื่อรับฟั

งความคิดเห็นของประชาชน
 

ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพ
ัฒ

นา (พ
.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  

และแผนพ
ัฒ

นาสามปี (พ
.ศ.๒๕๕๙

 – ๒๕๖๑
) 

                       เทศบาลเมืองนราธิวาส  ได้ด าเนินการจัดประชุมสัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒ
นา (พ.ศ.๒๕๕๙ – 

๒๕๖๓) และแผนพัฒ
นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)  เมื่อวันที่  ๑๗    เมษายน  ๒๕๕๘   ณ

  ห้องประชุมพิชิตบ ารุง  ส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส  ชั้น ๕ มีผู้เข้า 
ร่วมประชุม จ านวน   ๑๘๖  คน  จากเปูาหมายที่ตั้งไว้ จ านวน ๒๐๐ คน  ส าหรับการประชุมสัมมนาฯ  เพื่อจัดท าแผนพัฒ

นาได้ส่งแบบสอบถามให้ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อประเมินผล 
การจัดประชุมสัมมนาฯ  ซึ่งผลการประเมินมีผู้ส่งแบบสอบถาม จ านวน   ๑๓๗    ชุด จาก   ๑๘๖    คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗๓.๖๖ %

   เปิดการประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น.   
โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส (นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์)  เป็นประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุม  เวลา ๐๙.๕๐ น. ชี้แจงแนวทางการพัฒ

นาเทศบาลและ 
ประเด็นหลักการพัฒ

นาฯ โดยปลัดเทศบาลเมืองนราธิวาส (นายบุญ
ณ

รงค์   กวีพันธ์)  และเวลา ๑๐.๒๕ น.จัดแบ่งกลุ่มการประชุมออกเป็น ๗ กลุ่ม ตามยุทธศาสตร์การ 
พัฒ

นา จ านวน ๗ ยุทธศาสตร์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ ปัญ
หา ความต้องการ แนวทางแก้ไข และ โครงการ/กิจกรรม  

จนถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ปิดการประชุม สรุปผลการประชุมกลุ่ม ได้ดังนี้    

กลุ่มที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพ
ัฒ

นาด้านโครงสร้างพื้
นฐาน

 

ล าดับที่ 
ปัญ

หา 
ความต้องการ/ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

 
โครงการ/กิจกรรม

 

๑ 
ถนนเดิมก่อสร้างนานหลายปี มีน้ าท่วมขัง ช ารุด

  

ตลอดแนว ชาวบ้านที่อยู่อาศัยอยู่บริเวณ
นั้น มีความ

เดือดร้อนในการสัญ
จรไป มา 

- ยกระดับถนน คูระบายน้ า เป็นกรณ
ีเร่งด่วน  พร้อม  

  ปรับปรุงระบบไฟฟูา แสงสว่าง 
- ปรับปรุงและยกระดับถนนพร้อมคู
ระบายน้ า ถนนประชาอุทิศ 

๒ 
แสงสว่างไม่เพียงพอ ไม่มีความปลอดภัยในชุมชน 

-  ปรับปรุงโคมไฟฟูาแสงสว่าง ถ.ประชาภิรมย์เป็นหลอด 
LED 

- ปรับปรุงไฟฟูาแสงสว่าง ถนนประชา
ภิรมย์,และถนนจาตุรงค์รัศมี 
- ปรับปรุงไฟฟาูแสงสว่างตามซอย
ต่างๆภายในเขตเทศบาล 
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ล าดับที่ 
ปัญ

หา 
ความต้องการ/ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

 
โครงการ/กิจกรรม

 

๓ 
ที่ท าการชุมชนก่อสร้างไม่เสร็จ ไม่มีที่ประชุมของชุมชน 

-  ปรับปรุงก่อสร้างให้เสร็จ เพื่อเป็นที่ท าการของชุมชน 
- ก่อสร้างปรับปรุงที่ท าการชุมชนมัดยา
มัน 

๔ 
ซอยศิริอนุรักษ์ ถนนช ารุด และไม่มีคูระบายน้ า 

- ปรับปรุงถนน พร้อมก่อสร้างคูระบายน้ า 
- ปรับปรุงผิวจราจร พร้อมก่อสร้าง           
คูระบายน้ าซอยศิริอนุรักษ์ 

๕ 
ผิวจราจรขรุขระเกิดอันตรายต่อการขับขี่
ยานพาหนะ 

- ปรับปรุงผิวจราจรใหม่ 
- ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนโสภา
พิสัย   

๖ 
มีน้ าท่วมขังถนน เนื่องจากไม่มีคูระบายน้ า 
 

-  ปรับปรุงผิวจราจรและก่อสร้างคูระบายน้ า 
 

- ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพร้อมคู
ระบายน้ าซอยประชาพัฒ

นา 7,ซอย
วัชรีบ ารุง 6, 8 และถนน ณ

 นคร ซอย 
12 

๗ 
ไม่มีรางระบายน้ า 

-  ก่อสร้างรางระบายน้ าบริเวณ
ถนนอดุลตานนท์ 

- ก่อสร้างรางระบายน้ า ถ.อดุลตานนท์ 7 
๘ 

ไม่มีระบบประปา 
-  ขยายเขตประปา 

- ต่อเติมขยายเขตประปาซอยบุญ
มี 

๙ 
คูระบายน้ า  มีขนาดเล็กแคบ  

- ขยายขนาดคูระบายน้ าให้มีขนาดกว้างขึ้น 
- ก่อสร้างปรับปรุงคูระบายน้ าซอยทิพย์วารี 

๑๐ 
เส้นจราจรไม่ชัดเจน 

- ตีเส้นจราจรใหม่ให้มีความชัดเจน 
- ตีเส้นจราจรถนนในเขตเทศบาล 

๑๑ 
เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งตามแยกต่างๆ บ่อยครั้ง 

 
- ติดตั้งสัญ

ญ
าณ

ไฟกระพริบ เพื่อเตือนภัย 
- ติดตั้งสัญ

ญ
าณ

ไฟกระพริบตามแยก
ต่างๆ

 ภายในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส 

๑๒ 
ไม่มีระบบระบายน้ ารองรับน้ าเสีย,ไม่มีถนน คสล.
เพื่อใช้ในการสัญ

จร 
- ท าการถมดิน ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ า 

- ก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบาย
น้ า ซอยแยกถนนนรสุขอนุสรณ

์ 
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ล าดับที่ 
ปัญ

หา 
ความต้องการ/ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

 
โครงการ/กิจกรรม

 

 
 

 
 - ก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบาย

น้ าหลังโชว์รูมนิสสันและมิตซูบิชิ 
๑๓ 

ไม่มีพื้นที่ส าหรับทางจักรยาน  

 

-  ต้องการให้มีเส้นทางเพื่อขับขี่จักรยาน 
- ตีเส้นและท าสัญ

ลักษณ
์ส าหรับการ

ขับขี่จักรยาน 

๑๔ 
เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งตามถนนสาธารณ

ะทางร่วม/
ทางแยกต่างๆภายในเขตเทศบาล 

- ติดตั้งกระจกโค้ง เพื่อลดอุบัติเหตุ 
 - ติดตั้งกระจกโค้งตามบริเวณ

ทางแยก
ต่างๆภายในเขตเทศบาล 

๑๕ 
น้ าท่วมขัง  (ชุมชนฮูยงตันหยง) 

- ก่อสร้างคูระบายน้ า 
 - ก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.ในชุมชนฮูยง
ตันหยง 

๑๖ 
แสงสว่างไม่เพียงพอ และบางซอยไม่มีไฟฟูาส่อง
สว่างบนถนน 

- ต้องการไฟฟูาส่องสว่างบนถนนรุ่นใหม่แบบ  LED  
 -  ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่างระบบ LED 
บริเวณ

ถนนที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอและ
ไม่มีไฟฟูาภายในเขตเทศบาล 

๑๗ 
ไฟฟูาในชุมชนไม่เพียงพอ  

-  ให้เทศบาลเพิ่มไฟฟูาในชุมชน (ชายทะเล) 
 - เพิ่มระบบไฟฟูาสาธารณะในชุมชน
ชายทะเล 

๑๘ 
ท่อประปา (ชุมชนชายทะเล) 

-  ท่อประปาบางจุดน้ าไม่ไหล 
 - ขยายท่อประปาในชุมชน 

๑๙ 
มิเตอร์ไฟฟูาชั่วคราวที่ใช้ในชุมชน 

- ขอเปลี่ยนเป็นมิเตอร์ไฟฟูาแบบถาวร 
- 
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ล าดับที่ 
ปัญ

หา 
ความต้องการ/ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

 
โครงการ/กิจกรรม

 

๒๐ 
ทางเข้าชุมชนชายทะเลบริเวณ

สะพานวีระพัฒ
นา  

- ขอให้ทางเทศบาลปรับปรุง ถนน คสล.ระยะทาง 100  
เมตร ชาวบ้านในชุมชนเดือดร้อนเนื่องจาก ถนนมีสภาพ
ช ารุดและเต็มไปด้วยก้อนหิน 

 - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล. ในเขต
ชุมชนชายทะเลบริเวณ

สะพานวีระ
พัฒ

นา 
๒๑ 

คูระบายน้ าในชุมชนก าปงบารู ๓ ช ารุด และไม่ได้
ระดับ 

- ก่อสร้างและปรับปรุงคูระบายน้ า 
 - ปรับปรุงคูระบายน้ าในชุมชน 
ก าปงบารู ๓ 

๒๒ 
การเชื่อมต่อถนนระหว่างชุมชนร่วมอุทิศไปยังถนน
ละม้ายอุทิศ 

 - ก่อสร้างถนนระหว่างชุมชนร่วมอุทิศกับชุมชนละม้ายอุทิศ
เพื่อให้สัญ

จรไปมาสะดวกและลดการเกิดอุบัติเหตุ 
 - จัดซื้อที่ดิน เพื่อก่อสร้างถนนร่วม
อุทิศเชื่อมต่อถนนละม้ายอุทิศ 
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กลุ่มที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพ
ัฒ

นาด้านงานส่งเสริมคุณ
ภาพ

ชีวิต
 

                    

ล าดับที่ 
ปัญ

หา 
ความต้องการ/ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

 
โครงการ/กิจกรรม

 

๑ 
ไม่มีงานท า/ว่างงาน  
ขาดช่องทางประกอบอาชีพ 

- ให้ประชาชนในชุมชนมีงานท า เพิ่มโอกาสและช่องทาง
ในการสร้างรายได้ 
- จัดตั้งกลุ่มอบรมฝึกวิชาชีพ 

- สร้างอาชีพในชุมชน 

๒ 
ไม่มีเงินทุนส าหรับการประกอบอาชีพ 

- ต้องการให้ทางรัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 
-  ทุนเพื่อการประกอบอาชีพ 

๓ 
เงินยังชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสไม่เพียงพอต่อการยังชีพ 
ผู้ดูแลด้อยโอกาสไม่มีความรู้ ในการดูแล
ผู้ด้อยโอกาส 

- บริการจ่ายเงินยังชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสให้ทั่วถึง 
- เพิ่มเงินสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาสประเภทต่างๆ 
 

- จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแล 
ผู้ด้อยโอกาส 

๔ 
สถานที่ออกก าลังกาย/สนามเด็กเล่นไม่เพียงพอ 
 

- ให้ติดตั้งศูนย์ฟิตเนสในแต่ละชุมชน 
- ติดตั้งสนามเด็กเล่น 

- การจัดตั้งศูนย์ฟิตเนสในแต่ละส่วน 
  ราชการ/ชุมชน 

- ติดตั้งสนามเด็กเล่นในชุมชน 
๕ 

ปัญ
หาเด็กซิ่งรถ 

- ก่อสร้างสนามแข่งรถ 
 - เทศบาลจัดสรรที่ดินเพิ่มด าเนินการ 
  ปรับพื้นที่จัดท าสนามเพื่อแข่งรถ
โดยเฉพาะ 

๖ 
เด็กยากจนไม่มีทุนการศึกษา 

- เพิ่มทุนการศึกษา ส าหรับเด็กยากจน 
- มอบทุนการศึกษาแก่เด็กเรียนดีที่ 
ครอบครัวยากจน 

๗ 
ค่าตอบแทน อสม. ไม่เพียงพอ 

- เพิ่มเงินตอบแทนให้มากขึ้น 
 - เพิ่มรายได้แก่ อสม. 
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ล าดับที่ 
ปัญ

หา 
ความต้องการ/ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

 
โครงการ/กิจกรรม

 

๘ 
ยาเสพติดระบาดมากในชุมชน 
มีการค้าขายและมีผู้ติดยาเสพติดในชุมชน 
กาแลตาแป 

- ต้องการให้เจ้าหน้าที่ต ารวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการปราบปราม รณ

รงค์ให้ความรู้ 
 - จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับ
ประชาชนเกี่ยวกับยาเสพติด 
 - จัดท าให้เป็นพื้นที่ปลอดยาเสพติด 

๙ 
ขาดการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับปัญ

หายาเสพติด 
- จัดให้มีปูายประชาสัมพันธ์โทษของยาเสพติดภายใน
ชุมชน 

- ประชาสัมพันธ์ปัญ
หาและโทษของ    

ยาเสพติด 
๑๐ 

ขาดวิทยากรในการแนะแนวอาชีพ 
-  ต้องการสร้างกลุ่มอาชีพ 

- แนะแนวอาชีพ 
- ฝึกอบรมการสร้างอาชีพ 

๑๑ 
อุปกรณ

์ออกก าลังกายและเครื่องเล่นสนามช ารุด 

ไม่มีใครดูแล 
-  ให้มีการซ่อมแซมอุปกรณ

์ออกก าลังกายและเครื่องเล่น
สนาม 

- ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ
์ออก 

  ก าลังกายและเครื่องเล่นสนาม 

๑๒ 
ผู้สูงอายุว่างงาน 

- ผู้สูงอายุต้องการมีรายได้เสริมโดยมีการประกอบอาชีพ 
- ส่งเสริมการประกอบอาชีพ 

๑๓ 
สนามฟุตบอลเป็นดิน 

- เพื่อให้เยาวชนมีสนามฟุตบอลในการออกก าลังกาย 
- ปรับปรุงสนามฟุตบอล 

๑๔ 
ขาดการส่งเสริมพัฒ

นาความรู้ ความสามารถ 
ทักษะในวิชาชีพขั้นพื้นฐานแก่ผู้ที่มีความต้องการ 

- พัฒ
นาความรู้ ความสามารถและทักษะด้านวิชาชีพ 

โดยการจัดให้มีการฝึกอบรม 
 - ฝึกอบรมด้านวิชาชีพขั้นพื้นฐาน 

๑๕ 
เด็กนักเรียนจบมาว่างงาน 

- ขอให้ทางเทศบาลเมืองนราธิวาสจัดหางาน 
- จัดตั้งบัณ

ฑิตอาสา 

๑๖ 
การฉีดพ่นสารก าจัดยุงไม่ทั่วถึง 

- ให้ฉีดพ่นสารก าจัดยุงในคูระบายน้ า 
- จัดฉีดพ่นสารก าจัดยุงในคูระบายน้ า
ตามชุมชนในเขตเทศบาล 
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กลุ่ม
ท

ี ่๓ ยุท
ธศาสตรก์ารพ

ัฒ
น

าด้าน
การจัดระเบ

ียบ
ชุม

ชน
/สังคม

 และการรักษ
าความ

สงบ
เรียบ

ร้อย 
 

ล าดับที่ 
ปัญ

หา 
ความต้องการ/ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

 
โครงการ/กิจกรรม

 

๑ 
การเกิดปัญ

หาความไม่สงบในพื้นที่ภายในเขต
เทศบาล 

 - ควรมีการติดตั้งอุปกรณ
์ดับเพลิงในสถานที่ราชการ 

- ติดตั้งอุปกรณ
์ดับเพลิงในสถานที่

ราชการหรือในชุมชน 
๒ 

การจอดรถยนต์ รถจักรยานไม่เป็นระเบียบ 
 -  บังคับใช้กฏหมายอย่างเคร่งครัด 

 - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการ 

๓ 
พื้นที่บางจุดภายในเขตเทศบาลเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อ
การเกิดเหตุความไม่สงบ 

-  เพิ่มการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV  
- ติดตั้งกล้องวงจรปิด ตามชุมชน/พื้นที่เสี่ยง 

๔ 
รถยนต์มีควันด าปรับแต่งท่อไอเสียเกินค่ามาตรฐาน

 
- ควรมีการตั้งจุดตรวจ 

 - แจ้ง/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการ 

๕ 
การจัดระเบียบบนฟุตบาท/ทางเท้าในเขตเทศบาล 

 -  ให้มีฟุตบาททางเท้าตามกฎหมายที่ก าหนด 
 - เพิ่มความเข้มงวดในการจัดระเบียบ
ฟุตบาท/ทางเท้า 

๖ 
ประชาชน/เยาวชนภายในเขตเทศบาลขาดความรู้ 
ทักษะด้านการเฝูาระวังเหตุร้ายและการระงับเหตุ
เบื้องต้น 

-  ควรมีการจัดฝึกอบรมจากฝุายความมั่นคง 
- ฝึกอบรมให้ความรู้ในการเฝูาระวัง
เหตุร้าย 

๗ 
ร้านค้าบริเวณ

หาดนราทัศน์ ไม่เป็นระเบียบ และไม่
มีความปลอดภัย 

-  ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดระเบียบร้านค้า 
- ก าหนดจุดหรือโซนขายสินค้าแต่ละประเภท 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดระเบียบ
ร้านค้าบริเวณ

หาดนราทัศน์ 

๘ 
ขาดปูาย “ยินดีต้อนรับผู้มาเยือน” บริเวณ

สะพาน 
ยะกัง 

- แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 
 - จัดท าปูาย “ยินดีต้อนรับผู้มาเยือน” 
บริเวณ

หัวสะพานยะกัง 
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ล าดับที่ 
ปัญ

หา 
ความต้องการ/ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

 
โครงการ/กิจกรรม

 

๙ 
การจราจรและความปลอดภัยบริเวณ

ตลาดสด 
บาเละฮิเลและตลาดสดหัวล าโพงไม่มีระเบียบและ 
ไม่ปลอดภัย 

 - ความสะดวก ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 - ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV 
 - จัดระเบียบการจราจร 
 - เปลี่ยนผู้รับผิดชอบจากบริษัทผู้รับเหมาเป็นชุมชน/
เทศบาล 

 - จัดระเบียบตลาดสด 
 - ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณ

ตลาดสด      

๑๐ 
สัตว์เลี้ยงเร่ร่อน ถ่ายมูลเรี่ยราดกลางถนน 

-  ให้มีการบังคับใช้กฏหมายอย่างจริงจัง 
- ตั้งศูนย์รับแจ้งสัตว์เลี้ยงเร่รอน 

 

 กลุ่มที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพ
ัฒ

นาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพ
าณ

ิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 

ล าดับที่ 
ปัญ

หา 
ความต้องการ/ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

 
โครงการ/กิจกรรม

 

๑ 
บรรจุภัณ

ฑ์ร้านค้าในชุมชนขาดความน่าสนใจ 
 - พัฒ

นาผลิตภัณ
ฑ์และบรรจุภัณ

ฑ์ 
- พัฒ

นาผลิตภัณ
ฑ์ที่บรรจุสินค้าของ

ชุมชน 
๒ 

ขาดแหล่งจ าหน่าย/ตลาด จ าหน่ายผลิตภัณ
ฑ์ที่ได้

มาตรฐาน 
- ตลาดรองรับการจ าหน่ายผลิตภัณ

ฑ์ 
- จัดตั้งตลาดกลางจ าหน่ายสินค้าของ
ชุมชน 

๓ 
เศรษฐกิจในเขตเมืองซบเซา 

- สร้างรายได้ ความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์
ที่ดี 

- กระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเมือง 
๔ 

ไม่มีศูนย์รวมการผลิต ผลิตภัณ
ฑ์ในชุมชน 

 - ศูนย์การผลิต ผลิตภัณ
ฑ์ 

  
 - ส่งเสริมสินค้าในชุมชน 
 - จัดตั้งศูนย์การผลิตสินค้าของชุมชนประจ าต าบล 

๕ 
ภายในเขตเทศบาลยังขาดร้านขายสินค้า O

TO
P 

ของเทศบาล 
- ให้มีร้านขายสินค้า O

TO
P ที่เป็นของเทศบาล 

 - เทศบาลจัดตั้งร้านขายสินค้า/อาหาร  
O

TO
Pในเขตเทศบาล  
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กลุ่มที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพ
ัฒ

นาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพ
ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 
ล าดับที่ 

ปัญ
หา 

ความต้องการ/ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 

โครงการ/กิจกรรม
 

๑ 
การบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอยไม่เป็นระบบ 

- ต้องการให้บ้านเมืองและชุมชนมีความสะอาด 
- บริหารจัดการขยะในชุมชนภายในเขตเทศบาล 

๒ 
ขาดการพัฒ

นาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน (ยะกัง 1) 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตชุมชนยะกัง ๑ 
๓ 

ท่อระบายน้ าเสียในชุมชนพิทักษ์ลิขิต 
-  เพื่อระบายน้ าจากบ้านเรือนสู่ที่สาธารณ

ะ 
- ซ่อมแซมระบบระบายน้ าในเขตเทศบาล 

๔ 
ท่อประปา PVC  ปัจจุบันที่ใช้มีขนาดเล็ก จ านวน  
3 จุด    บริเวณ

ชุมชนชายทะเล 
- ต้องการเปลี่ยน ท่อประปา PVC  เป็นท่อขนาดใหญ

่ 
- ขยาย/เปลี่ยนท่อประปา PVC ให้
ใหญ

่ขึ้น บริเวณ
ชุมชนชายทะเล 

๕ 
รถขยะเทศบาลปล่อยน้ าเสียลงถนนเวลาเก็บขยะ 

- ต้องการปรับปรุงรถขยะให้มีที่เก็บน้ าเสีย 
- ปรับปรุงรถขยะให้มีมาตรฐานดียิ่งขึ้น 

๖ 
รถขยะเก็บขยะไม่หมด ท าให้ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน
ชาวบ้าน 

- ต้องการให้รถขยะเก็บขยะให้หมด ไม่ควรทิ้งส่วนที่เหลือ
จะส่งกลิ่นเหม็น 

- จัดประชุมเจ้าหน้าที่ประจ ารถขยะ 

๗ 
เยาวชน/ผู้น าศาสนา/ผู้น าท้องถิ่นยังขาดความรู้
ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และน ามาประยุกต์ใช้ในชุมชน 

-  ชมุชนก าปงบารู  ๑,๒,๓ ตอ้งการฝึกอบรมด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

- ฝึกอบรมผู้น าเยาวชน/ผู้น าศาสนา/
ผู้น าท้องถิ่นในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๘ 
ถังขยะในชุมชนเมาะสือแมไม่เพียงพอ 

- จัดหาถังขยะสีส้มใบใหญ
่ 

- จัดซื้อถังขยะให้ชุมชนเมาะสือแม 
๙ 

ฝาคูระบายน้ าช ารุด 
- จัดเจ้าหน้าที่ซ่อมแซมฝาคูระบายน้ า 

- ส ารวจตรวจซ่อมฝาคูระบายน้ าในเขตเทศบาล 
๑๐ 

มีขยะบริเวณ
ริมแม่น้ า 

 - จัดกิจกรรมเก็บขยะบริเวณ
ริมแม่น้ า 

 - รณ
รงค์เก็บขยะริมแม่น้ า 

๑๑ 
มีหญ

้าขึ้นรกบริเวณ
ริมถนนและตามซอยต่างๆ 

- ให้มีการตัดหญ
้าบริเวณ

ริมถนนและตามซอยต่างๆ 
- ตัดหญ

้าและตกแต่งต้นไม้บริเวณ
ริม 

  ถนนและซอยต่างๆในเขตเทศบาล 
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ล าดับที่ 
ปัญ

หา 
ความต้องการ/ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

 
โครงการ/กิจกรรม

 

๑๒ 
บริเวณ

ชายทะเลยังไม่สวยงามเท่าที่ควร 
- ปลูกต้นทานตะวันจ านวนมาก เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
จากต่างจังหวัดและต่างประเทศ 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
หาดนราทัศน์ 

๑๓ 
ไม่มีรางลากเรือขึ้นฝั่ง 

- ประชาชนชายทะเล (ชาวประมง) ต้องลากเรือประมง 
- ติดตั้งรางลากเรือขึ้นฝั่ง 

   

กลุ่มที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพ
ัฒ

นาด้านศิลปะ วัฒ
นธรรม จารีตประเพ

ณ
ีและภูมิปัญ

ญ
าท้องถิ่น 

 
ล าดับที่ 

ปัญ
หา 

ความต้องการ/ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 

โครงการ/กิจกรรม
 

๑ 
ภาษาสื่อสาร 

 
 - จัดให้มีการเรียน การสอน ด้านภาษาในชุมชน เพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 - ให้มีการออกสื่อทางโทรทัศน์ / วิทยุ เป็นต้น 

- จัดให้มีการอบรมด้านภาษาแก่ประชาชน
ในชุมชน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน เช่น  ภาษาอังกฤษ  ภาษามลายู 
เป็นต้น 

๒ 
การแต่งกายไปร่วมงานประเพณ

ีต่างๆ 

 
-  ด าเนินการรณ

รงค์ให้มีการแต่งกายเหมาะสมกับงาน 
  ประเพณ

ีและวันส าคัญ 
- จัดกิจกรรม เช่น การประกวดแต่ง
กายตามประเพณ

ีและวัฒ
นธรรมของ

ท้องถิ่น/ระดับประเทศ 
๓ 

เยาวชนขาดการส่งเสริมเรื่อง การแสดง
ศิลปะวัฒ

นธรรมท้องถิ่น 

 

- เน้นการเรียน การสอนด้านศิลปวัฒ
นธรรมให้กับเด็ก/

เยาวชนให้มากขึ้น 
 - ร่วมสืบสานศิลปะสู่ศิลปินพื้นบ้าน 
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     กลุ่มที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพ
ัฒ

นาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 

ล าดับที่ 
ปัญ

หา 
ความต้องการ/ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

 
โครงการ/กิจกรรม

 

๑ 
เครื่องถ่ายเอกสารกองสวัสดิการสังคมไม่มี 
 

- จัดหาเครื่องถ่ายประจ าห้องกองสวัสดิการสังคม 
 - จัดซื้อครุภัณ

ฑ์ประจ าส านักงาน 

๒ 
ทัศนคติในการปฏิบัติงานของผู้บริหารเทศบาล/
สมาชิกสภาเทศบาล 

- ส ารวจความคิดเห็นของประชาชน ด้านการบริหารงาน
ของผู้บริหารเทศบาล/สมาชิกสภาเทศบาล 

 - จัดท าแบบส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนในด้านการบริหารงานของ 
ผู้บริหารเทศบาล/สมาชิกสภาเทศบาล 

๓ 
ส านักงานเทศบาลยังขาดร้านค้าจ าหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่ม 

 - ก่อสร้างร้านสวัสดิการ 
- ร้านสวัสดิการอาหารและเครื่องดื่ม 

๔ 
ประธานชุมชน / คณ

ะกรรมการชุมชนไม่มีบทบาท 
อ านาจตามกฎหมายทางปกครอง 

 - ยกระดับฐานะต าแหน่งประธานชุมชนและ
คณ

ะกรรมการ 
 ชุมชนให้เท่าเทียมกับ ก านัน/ผู้ใหญ

่บ้าน 

- 

๕ 
เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และจิตส านึกด้านการบริการ 

- จัดอบรมเจ้าหน้าที่ด้านการบริการ 
- ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้านการบริการ 

๖ 
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลขาดความสามัคคี 

- สร้างความสามัคคีในองค์กร 
- จัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความ
สามัคคี 

๗ 
ไม่มีค่าตอบแทนให้แก่ประธานชุมชน/กรรมการ
ชุมชน 

- จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ประธานชุมชน/กรรมการชุมชน 
- 

๘ 
เจ้าหน้าที่เทศบาลไปทัศนศึกษาดูงานบ่อยครั้งมาก 

- ลดโครงการศึกษาดูงาน เพื่อน างบประมาณ
มาพัฒ

นา
ในชุมชนให้มากขึ้น 

- ศึกษาดูงานเฉพาะที่จ าเป็น 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

    วิสัยทัศน์  พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

            เทศบาลเมืองนราธิวาสได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาใน
ระยะเวลา ๕ ปีข้างหน้า(พ.ศ.255๙ – 256๓) เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาเขตเทศบาลเมือง
นราธิวาส มีรายละเอียดดังนี้ 

    1.วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลเมืองนราธิวาส (Vision) 

            ในการพัฒนาท้องถิ่นเมืองนราธิวาส ในระยะ ๕ ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 255๙ – 256๓)   
    เทศบาลเมืองนราธิวาส  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา ไว้ดังนี้ 

พัฒนามุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนและสมดุล 

                                ภายใต้หลัก “เศรษฐกิจพอเพียง”  

 

       ค านิยามจ ากัดความ 

      1. การพัฒนามุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ หมายถึง  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสร้างความ
มั่นคงและสภาพแวดล้อมที่ดีทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม  สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข  
โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ให้การบริหารจัดการพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างมีส่วนร่วมมุ่ง
ให้เกิดการบูรณาการ เกิดความสมดุลในทุกๆด้านน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งสามารถจัดแบ่งกลุ่มตาม มิติที่
เชื่อมโยง จ านวน 5 มิติ ประกอบด้วย   

        1.1. การมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่  มีคุณภาพชีวิตดี และมีความปลอดภัย  ครอบคลุมทั้ง
ด้านการมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพดี  โครงสร้างพ้ืนฐานเพียงพอ สังคมเข้มแข็ง เอ้ืออาทรต่อกัน  มี
ความสงบ สะดวก  สะอาด  ปลอดภัย มีระเบียบวินัย มีเอกลักษณ์ วัฒนธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ดี มีความสุข 

     1.2. การมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยมุ่งเน้นไปที่การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลพัฒนา
เมืองและชุมชนอย่างมีส่วนร่วมมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ  โปร่งใส เป็นธรรม    ติดตามตรวจสอบได้   ให้
มีคนดี  มีระบบดี 

          1.3. การมีเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถเพ่ิมรายได้และมีงานท าด้วยการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนอย่างเป็นระบบตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

          1.4. การมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ ช่วยเหลือเกื้อกูลให้ชุมชนเข้มแข็งมีการ
สืบทอด รักษาและปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดให้เกิดเทคโนโลยีที่เหมาะสม น ามาใช้
ประโยชน์กับการผลิต  ประชาชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  

          1.5. การมีการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้มาตรฐานเด็กทุกคนได้รับการเรียนรู้ให้เป็นเด็กคิดเป็น ท า
เป็น และเป็นเด็กดี เด็กเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม  

     2. ยั่งยืน หมายถึง   การคงความเป็นเมืองน่าอยู่ อยู่นานตลอดไป  
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    3. สมดุล หมายถึง  การพัฒนามุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่มีความเสมอกัน เท่ากันในทุกๆ ด้าน ไม่น้อย
เกินไปหรือมากเกินไป 

   4. เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง   การด าเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตของคนไทยให้อยู่อย่างพอประมาณ   
เดินทางสายกลาง มีความพอดี พอเพียง ความมีเหตุผล กับตนเอง ครอบครัวและชุมชนโดยไม่ต้องพ่ึงพาปัจจัย
ภายนอกต่างๆที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของ สิ่งส าคัญต้องรู้จักการพ่ึงพาตนเองโดยไม่ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อนและรู้จักการ
น าทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ภายใต้คุณลักษณะ 3 คุณลักษณะ และ 2 
เงื่อนไข  ดังนี้ 

        คุณลักษณะ 

  1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ 

  2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไป
อย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท า
นั้นๆ อย่างรอบคอบ 

  3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
ด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้น โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และ
ไกล 

       เงื่อนไข  

               1.  ความรู้ หมายถึง ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน  
              2.  คุณธรรม หมายถึง การมีคุณธรรมที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย ความตระหนักในคุณธรรม  

   2 พันธกิจ  (Mission) 

          จากวิสัยทัศน์ การพัฒนาเทศบาลเมืองนราธิวาส ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) ได้
ก าหนดเป็นพันธกิจ ที่เทศบาลเมืองนราธิวาสจะต้องด าเนินการ มีดังนี ้

             1. จัดให้มีและบ ารุงรักษาถนน ทางเท้า ทางระบายน้ า เขื่อน คู คลอง แม่น้ า ทะเล 
             2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่างๆ ที่จ าเป็น 
             3. จัดให้มีและปรับปรุงสัญญาณการจราจรทางบก 
             4. จัดให้มีและปรับปรุงผังเมืองรวม ภูมิทัศน์ และการควบคุมอาคารของเทศบาล 
             5. จัดให้มีการรักษาความสะอาด การสร้างจิตส านึก และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
             6. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
             7. จัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
              8. จัดให้มีการก าจัดมูลฝอย สิ่งปฎิกูล และน้ าเสีย          
             ๙. จัดให้มีการเสริมสร้างท านุบ ารุงศาสนา บ ารุงรักษาศิลปะ โบราณสถาน โบราณวตัถุ จารีต 
                   ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปูชนียบุคคล และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

         10. พัฒนา ปรับปรุง เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ระบบการบริหารงานที่ทันสมัย 
                    และการให้บริการประชาชน  
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         1๑. จัดให้มีการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
        12. จัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
        13. จัดให้มีและควบคุมสถานประกอบการค้า การฆ่าสัตว์ และกิจการอ่ืน ๆ  
        14. จัดให้มีการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ดอ้ยโอกาส 
        15. จัดให้มีการดูแลและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
        16. ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ 
        17. จัดให้มีการศึกษา 
        ๑๘. ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ 
              ของประชาชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
        ๑๙. ส่งเสริมและสนับสนุนการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การฝึกอบรม และการประกอบ  
             อาชีพ เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
        ๒๐. จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ และที่จอดรถ 
        21. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 
        ๒๒. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

       1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบการคมนาคม 
           ระบบจราจรผังเมืองและผังต าบลที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน  
        2. ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาด การค้า  การลงทุน และผู้ประกอบการในท้องถิ่น  
            พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวให้เข้มแข็งและแข่งขันได้เพ่ือรองรับการ 
            เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
       3. ประชาชนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีอาชีพและมีรายได้เพ่ิมข้ึน โดยยึดหลัก 
           เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
       4. มุ่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ท านุบ ารุงศาสนา  อนุรักษ์ฟ้ืนฟูจารีต ประเพณี  
           ศิลปวัฒนธรรม ปูชนยีบุคคล โบราณสถาน โบราณวัตถุและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
           โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
       5. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม 
           อาเซียน โดยส่งเสริมด้านสุขภาพ การสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ ปูองกันและ 
         บ าบัดผู้ติดยาเสพติด การกีฬา นันทนาการ และการจัดการศึกษา 
       6. ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝูาระวัง ปูองกันฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
           และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
       7. การบริหารจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
         ส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนและตอบสนองความต้องการ 
         ของประชาชน 
       8. ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย รักษา 
      ความสงบเรียบร้อย เสริมสร้างความเข้มแข็ง และสันติสุขในชุมชนและเมือง 


