คานา
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ได้กาหนดอานาจหน้าที่ให้
องค์การบริหารส่วนตาบลต้องดาเนินการพัฒนาและจัดบริการสาธารณะ (Public Service) ให้กับท้องถิ่น ซึ่งการที่
ท้องถิ่นจะพัฒนาไปในทิศทางใดนั้น จาเป็นต้องมีการกาหนดแนวทางวิสัยทัศน์ (Vision) และแปลงมาสู่การปฏิบัติ
(Implementing) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 ซึ่งเป็นระเบียบเกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับใหม่ได้กาหนดประเภทของแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ 3 ประเภท คือ
1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. แผนพัฒนาสามปี
3. แผนการดาเนินงาน
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลนางบวชเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จึงได้มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2559 - 2563) เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และสามารถจัดทาแผนพัฒนาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยผ่ านการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนนาไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในตาบลนางบวชได้อย่างแท้จริง อันจะ
เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในท้องถิ่นต่อไป
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บทที่ 1
บทนา
ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทาแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น คือ คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกาหนดหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริ การสาธารณะที่จาเป็นแก่ท้องถิ่น ตลอดจนรายได้ของท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้น
การด าเนิ น การบริ ก ารขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทุ ก ๆ ด้า นให้ เ กิด ประโยชน์ สู ง สุ ด มี ค วามโปร่ ง ใส
สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน การวางแผนในการดาเนินการบริหารจึงเป็นกลไกที่สาคัญที่ทาให้ การบริหาร
เป็นรูปแบบและมีทิศทาง การกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สมดุลและมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนินการบริห ารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด อันเกิด
ประโยชน์แก่ส่วนรวมและบรรลุตามความมุ่งหมาย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนิ นการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา หมายถึง “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่นที่กาหนดยุทธศาสตร์ และ
แนวทางการพัฒนาขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแสดงถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่ นดิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ และแผนชุมชน” เป็นแผนระยะยาวเพื่อกาหนดทิศทางการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม แต่ไม่ได้กาหนดห้วงระยะเวลา
ของแผนยุ ทธศาสตร์ การพัฒ นาขององค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่นไว้ ดังนั้น การกาหนดห้ วงระยะเวลาแผน
ยุ ทธศาสตร์ การพัฒ นาจึ งขึ้น อยู่ กับ แนวคิด ขององค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่ นที่ต้องการให้ เกิดขึ้ นในอนาคต
ข้างหน้า
ดังนั้น การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงมีความสาคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นเป็น
อย่ างยิ่ง เพราะเป็ นแนวทางการกาหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น โดยกาหนด
สภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบ
ด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
ซึ่งล้วนเป็นสภาวการณ์ในการกาหนดทิศทางการพัฒนาอันจะนาพาไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่า
ทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนชุมชน นโยบายรัฐบาล และนโยบายใน
การพัฒนาท้องถิ่นของคณะผู้บริหารท้องถิ่น
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การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความสาคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง
เนื่ องจากแผนยุ ท ธศาสตร์ การพัฒ นาเป็น แผนพัฒ นาที่ มุ่ งไปสู่ ส ภาพการณ์ ที่ ต้อ งการให้ เกิ ด ขึ้น ในอนาคต
เป็ น กระบวนการและกรอบในการก าหนดทิ ศ ทางการพัฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ให้ มุ่ ง ไปสู่
สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อ ย่างจากัด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการกาหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุ และแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของ
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
และปัญหา/ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการกาหนดทิศทางในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลนางบวช
2. เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น มี ทิ ศ ทางที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนชุมชน นโยบายรัฐบาล และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น
3.เพื่อเป็นการกาหนดวัตถุประสงค์และเปูา หมายในการพัฒนาไว้ล่วงหน้าในการที่จะดาเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการต่างๆ
4. เพื่อให้สามารถนาไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
5. เพื่อใช้เป็นกรอบในการดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
6. เพื่อให้มีการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
ขั้นตอนในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 ข้อ 16 ได้กาหนดขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง
เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนามากาหนดแนว
ทางการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้นาข้อมูลพื้นฐานในการพั ฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูล
ในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลนามาวิเคราะห์
เพื่อจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
4. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
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สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อ
สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล เพื่ อ ให้ ค วามเห็ น ชอบก่ อ น แล้ ว ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น จึ ง พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ละ
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป
ในการดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพั ฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 กาหนดให้มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ แต่มิได้กาหนดห้วงระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาว่าเป็นแผนระยะกี่ปี ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถพิจารณาว่าจะทาแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาของตน ตามแนวคิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าในอนาคตข้างหน้ายาวนานเพียงใด ประกอบ
กับข้อมูล ปัญหาที่ต้องการการแก้ไข และอาจกาหนดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนชุมชน นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของการพัฒนาท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญ
เก็บรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่น โดยให้นาแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมทัง้ จัดลาดับความสาคัญของปัญหารวม 5 เกณฑ์ ประกอบด้วย
1. ขนาดของกลุ่มคนที่ได้ประโยชน์
2. ความร้ายแรงและเร่งด่วนของปัญหา
3. ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
4. การยอมรับร่วมกันของชุมชน
5. ความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา/การดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของท้องถิ่นในปัจจุบัน
การประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน ต้องวิเคราะห์ ถึงโอกาส และภาวะคุกคาม หรือ
ข้อจากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้ านต่างๆ ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์
จุดอ่อน จุดแข็งของท้องถิ่น อันเป็นสภาพวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis
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SWOT Analysis
ปัจจัยภายใน

S = Strength
จุดแข็ง

W = Weah
จุดอ่อน

ปัจจัยภายนอก

SWOT
ประเด็น

O = Opportunity
โอกาส

T = Threat
อุปสรรค

การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength = S) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในของหน่วยงานในส่วนที่ดี
ความเข้มแข็ง ความสามารถ ศักยภาพ ส่วนที่ส่งเสริมความสาเร็จซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ
การวิเ คราะห์จุ ด อ่อน (Weakness = W) เป็ นการพิจ ารณาปัจ จัยภายในหน่ ว ยงานว่ามี ส่ ว นเสี ย
ความอ่อนแอ ข้อจากัด ความไม่พร้อม ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ เช่นเดียวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง
การวิเ คราะห์โ อกาส (Opportunity = O) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้ อมภายนอกว่ามีสภาพเป็น
อย่างไร โดยพิจารณาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและเทคโนโลยี
การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat = T) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกที่
เป็นอุปสรรคหรือภาวะคุก คาม ก่อให้เกิดผลเสีย โดยพิจารณาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง
และเทคโนโลยี
ขั้นตอนที่ 4 การกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น
นาขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 มากาหนดวิสัยทัศน์ และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง ถ้อยแถลงที่ระบุถึงสภาพการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็น “จุดเหมาะ”
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า
ภารกิจ (Mission) หมายถึง ข้อความหรือถ้อยแถลงที่แสดงถึงลักษณะหรือขอบข่ายในการ
ดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวกับลักษณะการบริหารและการจัดบริการสาธารณะ รวมทั้ง
แนวคิดเกี่ยวกับองค์กรหรือภาพลักษณ์ที่ต้องการนาเสนอและปณิธาน หรือปรัชญาในการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลัก หรือขอบเขตของกิจกรรมที่มุ่งเน้นเป็นพิเศษ
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้

5
ขั้นตอนที่ 5 การกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
การน าเอาวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละภารกิ จ หลั ก มาพิ จ ารณาก าหนดจุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
เป็ น การกาหนดขอบเขตหรื อ ประเภทของกิจกรรมที่ค วรด าเนิ นการ เพื่ อสนั บสนุ นหรือน าไปสู่ ก ารบรรลุ
วิสัยทัศน์และภารกิจหลักที่กาหนดไว้
ขั้นตอนที่ 6 การกาหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่น
เป็นการกาหนดผลสาเร็จที่ต้องการ โดยดาเนินการหลังจากที่ทราบภารกิจหลักที่ท้องถิ่นจะต้องทาแล้ว
เพื่อนาท้องถิ่นไปให้บรรลุความต้องการที่จะเป็นในอนาคต
ขั้นตอนที่ 7 การกาหนดและการบูรณาการแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
เมื่อได้กาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจหลัก วัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยอาศัยพื้นฐานการ
วิเคราะห์ SWOT แล้ว ขั้นต่อไป คือ กาหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง
แนวคิดหรือ วิธีที่แยบคายอันบ่งบอกถึงลักษณะการเคลื่อนตัวขององค์กรว่าจะก้าวไปสู่เปูาหมายที่ต้องการใน
อนาคตได้อย่างไร
ขั้นตอนที่ 7 การกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
เป็นการกาหนดปริมาณ หรือจานวนสิ่งที่ต้องการให้บรรลุในแต่ละแนวทางการพัฒนา ภายในเวลา
ที่กาหนด
ขั้นตอนที่ 8 การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น นาผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 - 8 มาจัดทาร่าง
แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และเสนอต่ อ คณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
เพื่อพิจารณาและปรับปรุงก่อนนาเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น
ประโยชน์ของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. สามารถใช้เป็นกรอบทิศทางในการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน เหมาะสม ทาให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน ลดความซ้าซ้อนและการสิ้นเปลืองทรัพยากรในการบริหาร
2. เป็ น กรอบแนวทางในการจั ดทาแผนพัฒ นาสามปี งบประมาณรายจ่ายประจาปี และแผนการ
ดาเนินงานประจาปีได้
3. เป็ นแนวทางให้ ท้องถิ่น สามารถบริห ารจัดการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน/หมู่บ้าน
4. สามารถกากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาได้

บทที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญของท้องถิ่น
องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนางบวชเป็ นหน่ ว ยการบริ ห ารราชการส่ ว นท้อ งถิ่ น จัด ตั้ งตาม
พระราชบัญญัติ สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่
19 มกราคม 2539 และดาเนินการตามอานาจหน้าที่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย เพื่อบริการ
ประชาชน และพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
จานวนหมู่บ้าน
ตาบลนางบวชมีหมู่บ้านทั้งหมดจานวน 10 หมู่บ้าน
มีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตาบลนางบวช จานวน 6 หมู่บ้าน
คือ
หมู่ที่ 3
บ้านไร่
หมู่ที่ 6
บ้านท่านางเริง
หมู่ที่ 7
บ้านเกาะคู
หมู่ที่ 8
บ้านท่ามะนาว
หมู่ที่ 9
บ้านคันคลองกระเสียว
หมู่ที่ 10
บ้านไร่ดอนกลาง
อยู่ในเขตรับผิดชอบของ เทศบาลตาบลนางบวช จานวน 4 หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ 1
บ้านสาเภาล่ม
หมู่ที่ 2
บ้านบางกระพ้น
หมู่ที่ 4
บ้านนางบวช
หมู่ที่ 5
บ้านท่านางเริง
ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลนางบวชตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 10 บ้านไร่ดอนกลาง ซึ่งเป็นที่ทาการที่
สร้างขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2542 อยู่ห่างจากที่ว่าการอาเภอเดิมบางนางบวชประมาณ 5 กิโลเมตรสามารถ
เดินทางติดต่อได้โ ดยใช้เส้นทางถนนสายสุพรรณบุรี - ชัยนาท และห่างจากจังหวัดสุพรรณบุรีประมาณ 44
กิโลเมตร การติดต่อโดยใช้เส้นทางถนนสายสุพรรณบุรี - ชัยนาท
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อาณาเขตติดต่อกับตาบลใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ



ทิศใต้
ทิศตะวันออก




ทิศตะวันตก



ติดต่อกับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ติดต่อกับพื้นที่เทศบาลตาบลสามชุก อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
ติดต่อกับพื้นที่ของเทศบาลตาบลเขาดิน และองค์การบริหารส่วนตาบล
ยางนอน อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ติดต่อกับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลกระเสียว อาเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี

ขนาดพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลนางบวช มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 43.26 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 27,287 ไร่

แผนที่องค์การบริหารส่วนตาบลนางบวช
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ภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตาบลนางบวช เป็นพื้นที่ราบลุ่มมีพื้นดินที่อุดม
สมบูรณ์เหมาะแก่การทานา ทาไร่ ทาสวน และเลี้ยงสัตว์ มีแม่น้าท่าจีนไหลผ่านหมู่ที่ 3, 6, 10 มีคลองท่ามะนาว
ไหลผ่าน หมู่ที่ 7, 8 มีคลองกระเสียวไหลผ่านหมู่ที่ 9 และในเขตพื้นที่หมู่ที่ 7, 8 มีเนินเขาเตี้ย ๆ สลับกับพื้นที่ราบ
มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกเส้นทางหลักคือถนนสายสุพรรณบุรี – ชัยนาท เริ่มจากทางตอนใต้ของตาบลยาวตลอด
ถึงตอนเหนือสุดของตาบล และถนนสายสุพรรณบุรี – สิงห์บุรี เริ่มจากอาณาบริเวณตอนกลางของตาบลไปสิ้นสุด
อาณาเขตของตาบลทางทิศตะวันออก มีถนนเลียบคันคลองชลประทานสามชุกและทางเชื่อมผ่านหมูที่ 3, 6, 9, 10
ทาให้การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้านในเขตตาบล และตาบลใกล้เคียง
ประชาชนสามารถไปมาหาสู่กันได้ การขนส่งพืชผลทางการเกษตรสะดวก รวดเร็ว
ประชากร
ตารางแสดงข้อมูลจานวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนางบวช
หมู่ที่ / บ้าน
หมู่ที่ 3 บ้านไร่
หมู่ที่ 6 บ้านท่านางเริง
หมู่ที่ 7 บ้านเกาะคู
หมู่ที่ 8 บ้านท่ามะนาว
หมู่ที่ 9 บ้านคันคลองกระเสียว
หมู่ที่ 10 บ้านไร่ดอนกลาง
รวม

จานวนครัวเรือน
146
189
278
140
87
208
1,048

ชาย
256
272
434
201
110
299
1,572

จานวนประชากร
หญิง
รวม
246
502
251
523
449
883
209
410
107
217
362
661
1,624
3,196

ที่มา : งานทะเบียนราษฎรอาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี (ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2559)
จากข้อมูลและสถิติประชากรตามทะเบียนราษฎรจนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ตาบลนางบวช (เฉพาะ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนางบวช) มีจานวนประชากรรวมทั้งสิ้น 3,196 คน แยกเป็น ชาย 1,572 คน หญิง
1,624 คน ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 73.87 คน/ตารางกิโลเมตร
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สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพ
ประชากรในเขตองค์การบริ ห ารส่ ว นต าบลนางบวชส่ ว นใหญ่ ร้อยละ 80 ประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม โดยทานาและทาไร่อ้อยเป็นอาชีพหลัก
ส่วนอาชีพรองลงมา คือ การทาสวนผลไม้ และเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงไว้เพื่อ
บริโภคภายในครอบครัว และนาบางส่วนมาจาหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริม
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนางบวช
 ธนาคาร
 โรงแรม
 ปั๊มน้ามัน
 โรงสีข้าว
 ร้านอ๊อค , เชื่อม , กลึง
 ร้านค้า
 ร้านตัดผมชาย
 อู่ซ่อมรถยนต์
 ร้านเสริมสวย
 อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์
 อู่ซ่อมรถไถนา
 ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า
 ตลาดนัด

5
27
2
3
1
2
1
-

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

การศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 โรงเรียนประถมศึกษา
 โรงเรียนมัธยมศึกษา
 โรงเรียนอาชีวศึกษา
 ที่อ่านหนังสือประจาหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน
 ศูนย์เทคโนโลยีประจาตาบลนางบวช

1
1
6
1

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

สภาพสังคม

10
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 วัด / สานักสงฆ์
 มัสยิด
 ศาลเจ้า
 โบสถ์คริสต์

3
-

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

สาธารณสุข
 โรงพยาบาลของรัฐขนาด / เตียง
 สถานีอนามัยประจาตาบล / หมู่บ้าน
 สถานพยาบาลเอกชน
 ร้านขายยาเอกชน
 อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้าร้อยละ

100

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 สถานีตารวจ
 ศูนย์บริการประชาชน
 สถานีดับเพลิง
 รถยนต์กู้ภัย

1
1

แห่ง
แห่ง
แห่ง
คัน

การบริหารพื้นฐาน
การคมนาคม
การคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนางบวช แยกเป็น 2 ประเภท คือ
1. หมู่ที่ 3 , 6 และ 10 เป็นหมู่บ้านที่ติดต่อกับเส้นทางหลัก การคมนาคมติดต่อระหว่าง
อาเภอ และจังหวัดอยู่ในเกณฑ์ที่สะดวก
2. หมู่ที่ 7, 8 และ 9 ถนนสายหลักที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านส่วนมากมีสภาพเป็นถนน
ลูกรัง/หินคลุกและบางส่วนเป็นถนนลาดยาง การคมนาคมติดต่อระหว่างอาเภอและจังหวัดอยู่ในเกณฑ์ที่
สะดวกอาจจะมีความลาบากในช่วงฤดูฝนเนื่องจากถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ และในหมู่ที่ 9 เมื่อถึงฤดูฝนเกิดฝนตก
ติ ด ต่ อ กั น เป็ น เวลานาน จะท าให้ เ กิ ด น้ าท่ ว มขั ง ซ้ าซากเนื่ อ งจากลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศเป็ น ที่ ร าบลุ่ ม ต่ า
การระบายน้าไม่สะดวก สร้างความเสียหายแก่เส้นทางคมนาคม และการเกษตรกรรม
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การไฟฟ้า
 ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนางบวชมีไฟฟูาเข้าถึงทั่วทุกหมู่บ้าน
 จานวนประชากรที่ใช้ไฟฟูา 100 %
การโทรคมนาคม
 ที่ทาการไปรษณีย์โทรเลข
 สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ
 โทรศัพท์สาธารณะ
แหล่งน้าธรรมชาติ
 แม่น้า ( แม่น้าท่าจีน )
 ลาห้วย , ลาคลอง
( คลองท่ามะนาว,คลองกระเสียว )
 คลองชลประทาน

4

แห่ง
แห่ง
แห่ง

1
2

สาย
สาย

1

สาย

แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
 ฝาย , อ่างเก็บน้า หมู่ที่ 8
1
แห่ง
 ประปาหมู่บ้าน
6
หมู่บ้าน
( ครบทุกหมู่บ้าน )
 บ่อกักเก็บน้า
3
แห่ง
( หนองยายทอง, หนองตะล้าน, หนองจระเข้ตาย )
ทรัพยากรในพื้นที่

แม่น้าท่าจีน เป็นแม่น้าสายสาคัญไหลผ่าน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 3, 6 และ 10

หนองตะล้าน มีความอุดมสมบูรณ์ และสวยงามเหมาะสมที่จะเก็บกักน้าไว้ใช้
ยามขาดแคลน และขยายพันธุ์สัตว์น้า

คลองจระเข้ตาย มีการขุดลอกเพื่อกักเก็บน้าจากแม่น้าท่าจีนไว้ใช้ในการเกษตรกรรม
มวลชนจัดตั้ง
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
 อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
 อาสาสมัครพัฒนาชุมชน
 กองทุนหมู่บ้าน
 อาสาสมัครตารวจชุมชน
 อาสาสมัครทีมกู้ภัย

(อสม.)
(อปพร.)
(อช.)
(กทบ.)
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ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลนางบวช
1. จานวนบุคลากร
1.1

1.2

1.3

พนักงานส่วนตาบล/ข้าราชการ
 ตาแหน่งในสานักปลัด
 ตาแหน่งในกองคลัง
 ตาแหน่งในกองช่าง
 ตาแหน่งในกองการศึกษาฯ
 ตาแหน่งในส่วนกองสาธารณสุขฯ
ลูกจ้างประจา/พนักงานจ้าง
 ลูกจ้างประจา
 พนักงานจ้างตามภารกิจ
 พนักงานจ้างทั่วไป
บุคลากรในส่วนของฝ่ายการเมือง
 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

10
5
2
1
1
1
6
1
2
3
15
4
11

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

10
4
6
5
1
4
1

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

2. ระดับการศึกษาของบุคลากร
2.1

2.2

พนักงานส่วนตาบล/ข้าราชการ
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./อนุปริญญา
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
ลูกจ้างประจา/พนักงานจ้าง
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./อนุปริญญา
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
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2.3

บุคลากรในส่วนของฝ่ายการเมือง
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./อนุปริญญา
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี

3. รายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบล
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

มีรายได้จานวน
มีรายได้จานวน
มีรายได้จานวน
มีรายได้จานวน
มีรายได้จานวน
มีรายได้จานวน

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
12,341,650.05
11,842,339.38
12,207,180.62
17,134,384.01
16,438,629.98
16,922,648.15

16
10
2
3
1

คน
คน
คน
คน
คน
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บทที่ 3
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น
หลักและแนวคิดในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น
การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แนวนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด และนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศ
แนวคิดหลัก
ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ
ทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต จาเป็นต้องกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสม ขณะที่การทบทวน
ผลการพัฒนาประเทศในระยะที่ผ่านมาสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม และการ
บริหารจัดการประเทศที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว ทั้งมีความเสี่ยงในหลายมิติที่อาจทาให้ปัญหาต่างๆ
รุนแรงมากขึ้น การพัฒนาประเทศในอนาคต จึงจาเป็นต้องเตรียมพร้อมและสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศให้เข้มแข็ง
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้
อย่างมั่นคงกรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงมีแนวคิดที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 8-10 โดยยังคงยึดหลักการปฏิบัติตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกภาคส่วน ทุกระดับ ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา” มีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งมิติตัวคน สังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม และการเมือง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับปัจเจก ครอบครัว
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ขณะเดียวกัน ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมใน
กระบวนการพัฒนาประเทศ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้ตระหนักถึงสถานการณ์และความเสี่ยงซึ่ง
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและภายในประเทศ โดยเฉพาะภาวะผันผวนด้านเศรษฐกิจพลังงาน และ
ภูมิอากาศ ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อประเทศไทยทั้งเชิงบวกและลบดังนั้น ทิศทางการ
บริหารจัดการประเทศภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงเป็นการใช้
จุดแข็งและศักยภาพที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งและรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศที่เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของฐานการผลิตภาคเกษตร และการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขณะเดียวกัน จาเป็นต้อง
ปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีภายใต้กรอบความร่วมมือ
ต่างๆ เพื่อสามารถใช้โอกาสที่เกิดขึ้นและเพิ่มภูมิคุ้มกันของทุนที่มีอยู่ในสังคมไทยได้อย่างเหมาะสม พร้อมก้าวสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ขณะเดียวกัน จาเป็นต้องสร้างความพร้อมสาหรับเชื่อมโยงด้านกายภาพทั้ง
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โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย
การกาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ในมิติต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน โดยนายทุนของประเทศที่มีศักยภาพมาใช้ประโยชน์
อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน พร้อมทั้งเสริมสร้างให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศที่สาคัญ ได้แก่
การเสริมสร้างทุนสังคม (ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม) ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยสู่
สังคมคุณภาพ มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว และชุมชน สามารถจัดการความเสี่ยง และปรับตัว
เข้ากับการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นธรรม สาหรับการเสริมสร้างทุนเศรษฐกิจ (ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน) มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้
เข้มแข็ง โดยใช้ภูมิปัญญา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ให้ความสาคัญกับการปรับโครงสร้าง
การค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ การผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และมีการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคต่างๆ บนพื้นฐานการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในส่วนการเสริมสร้าง
ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความสาคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตร มุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่าและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้ง
การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเพิ่มบทบาทไทยในเวทีประชาคมโลก
ขณะเดียวกัน จาเป็นต้องมีการบริหารจัดการประเทศเพื่อสร้ างความเป็นธรรมในสังคม
ให้ความสาคัญกับการพัฒนาระบบราชการและข้าราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาระบบและกลไกการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบอย่างมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่า
เทียมและสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร ควบคู่ไปกับปลูกจิตสานึก ค่านิยมประชาธิปไตยและ
ธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่ม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชี้นาทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง เพื่อ
มุ่งสู่วิสัยทัศน์ระยะยาว ที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกันกาหนดเป็นวิสัยทัศน์ปี พ.ศ.2570 ซึ่ง
กาหนดไว้ว่า “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัย
และมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมี
ความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่
ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี”
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วิสัยทัศน์
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง”
พันธกิจ
1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการ
คุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่าง
เสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหาร
จัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม
2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิตอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลง
3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์
และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
4) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข
2) เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม
จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
3) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิ ภาคอาเซียน
มีความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นาไปสู่การเป็นสังคม
คาร์บอนต่า
4) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ
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เป้าหมายหลัก
1) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้าในสังคมลดลง
สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ากว่า 5.0 คะแนน
2) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทาง
สังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น
3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความสาคัญกับการเพิ่ม
ผลิตภาพรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ 3.0 ต่อปี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ต่ากว่า ร้อยละ
40.0
4) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ปุาไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่ างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมี
คุณภาพและยั่งยืน ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณ์
ได้ยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้กาหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่เหมาะสม โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อปูองกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้
เข้มแข็งควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จาก
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ และความคิด
สร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นาไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและ
ยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สาคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
นโยบายของรัฐบาล
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบสาคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตาม
ประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่สาคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความ
จงรักภักดีและปกปูองรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา
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และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดาเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือ
ประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ โดยไม่คานึงถึงความรู้สานึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็น
จานวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระ
ราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่
สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถนาหลักดังกล่าวมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรง
วางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่
ประชาชนในที่สุด
2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความสาคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล การแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน และการเสริมสร้างศักยภาพในการ
ปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียนโดยเน้นความร่วมมือเพื่อปูองกัน แก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ และการแก้ไข
ปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไก ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบเฝูาตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย กาหนดให้ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ การค้า
มนุษย์ การกระท้าอันเป็นโจรสลัด การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับ
การปูองกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและจัดการปัญหาอื่นๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่น
ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล การปรับปรุงระบบการเข้าเมือง การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว เป็นต้น
2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง
และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ
สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิ บัติ ควบคู่กับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาส
ก่อความรุนแรงแทรกซ้อนเพื่อซ้าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝุายบ้านเมือง ทั้งจะเพิ่ม
ระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้
2.3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบปูองกันประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อม
ในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ ส่งเสริมและพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการปูองกันประเทศ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนาไปสู่
การพึ่งพาตนเองในการผลิตอาวุธยุ ทโธปกรณ์ สามารถบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนใน
อุตสาหกรรมปูองกันประเทศได้ พร้อมทั้งนาศักยภาพของกองทัพในยามปกติมาสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การ
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาความมั่นคงภายในโดยมุ่งระดมสรรพกาลัง
จากทุกภาคส่วนทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค และนานาชาติ โดยเฉพาะอาเซียนและประชาคมโลก ให้สามารถ
ดาเนินงานร่วมกันเป็นเครือข่ายได้
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2.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการต่างประเทศเป็น
ส่วนประกอบสาคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกิจ
หรือสังคม โดยจะนากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทย และผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา
วัฒนธรรม การค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น
3. การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
ความเหลื่ อมล้ าในสั งคมเป็น อี ก สาเหตุ ห นึ่ งของปัญ หาความขั ด แย้ง และความเดื อดร้ อ น
ทั้งหลายของประชาชน จึงมีนโยบายที่จะดาเนินการดังนี้
3.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่
ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน
โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน ทั้งจะ
เชื่อมโยงข้อมูลและการดาเนินการระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของพื้นที่และของ
ประเทศโดยรวม นอกจากนี้จะส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมายมากขึ้น
3.2 ปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรม
ต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทานโดยการปรับปรุง
กฎหมายข้อบังคับที่จาเป็นและเพิ่มความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ
3.3 ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการ
ชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการ
สงเคราะห์ผู้ยากไร้ตามอัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ จัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก
3.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือ
กิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคม ในอนาคตโดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน
สถานพักฟื้น และโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนา
ระบบการเงินการคลังสาหรับการดูแลผู้สูงอายุ
3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โดยสร้ างความเข้มแข็งและความพร้ อมแก่แรงงานไทยและร่ วมพัฒ นาระบบความคุ้มครองทางสั งคมของ
แรงงานอาเซียน
3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว
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3.7 แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทากินของเกษตรกรและการรุกล้าเขตปุาสงวน โดยการกระจายสิทธิการ
ถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกล้า และออกมาตรการปูองกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มิใช่
เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพื้นที่
ปุาที่ไม่ชัดเจน อันก่อให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ
4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
รัฐบาลจะน้าการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความ
เป็นไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กันดังนี้
4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสาคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ
ประกอบอาชีพและดารงชีวิตได้โดยมีความใฝุรู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพ
การเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้า และพัฒนากาลังคนให้เป็นที่
ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน การศึกษาให้
สอดคล้องกับความจาเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการ
กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้
เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะ
พิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง
4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป
มีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอานาจ
การบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและ
ความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น
4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะ
ใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรู้และ
หลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน
ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝุเรียนรู้ การแก้ปัญหาการรับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ
โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐาน
วิชาชีพ
4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อ
เป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
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รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
4.7 ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามี
บทบาทสาคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม
4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์
และความเป็นไทย นาไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรม
สากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของ
ประชาคมอาเซียนและเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพื่อเปิดพื้นที่
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
รัฐบาลจะวางรากฐาน พัฒนา และเสริมความเข้มแข็งให้แก่การให้บริการด้านสาธารณสุขและ
สุขภาพของประชาชนโดยเน้นความทั่วถึง ความมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ดังนี้
5.1 วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมี
คุณภาพโดยไม่มีความเหลื่อมล้าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบ
หลักประกันสุขภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นการปูองกันโรคมากกว่ารอให้ปุวยแล้วจึงมารักษา
สร้างกลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน การกระจาย
บุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น และให้ภาคเอกชนสามารถมีส่วนร่วมในการจ้างบุคลากร
เพื่อจัดบริการสาธารณสุขโดย รัฐเป็นผู้กากับดูแล สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบ
บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยส่งเสริมการร่วมลงทุนและการใช้ทรัพยากรและบุคลากรร่วมกันโดยมี
ข้อตกลงที่รัดกุมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝุาย
5.3 เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝูาระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า
โดยมีเครือข่ายหน่วยเฝูาระวัง หน่วยตรวจวินิจฉัยโรค และหน่วยที่สามารถตัดสินใจเชิงนโยบายในการสกัดกั้น
การแพร่กระจายได้อย่างทันท่วงที
5.4 ปูองกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันน้าไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต
โดยการร่วมมือระหว่างฝุายต่าง ๆ ในการตรวจจับเพื่อปูองกัน การรายงานและการดูแลผู้บาดเจ็บ
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5.5 ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัย เยาวชนให้มีน้าใจ
นักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพสามารถ
แข่งขันในระดับนานาชาติจนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ
5.6 ประสานการทางานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์
โดยจัดให้มีมาตรการและกฎหมายที่รัดกุม เหมาะสมกับประเด็นที่เป็นปัญหาใหม่ของสังคม
5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข โดยจัดให้
มีบุคลากรและเครื่องมือที่ทันสมัย และให้มีความร่วมมือทั้งระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและหน่วยงาน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในการปูองกันและรักษาโรคที่มีความสาคัญ
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
ความไม่สงบทางการเมืองที่ดาเนินมานานกว่า ๖ เดือนจนถึงกลางปีนี้ มีผลให้เศรษฐกิจชะลอ
ตัวลงอย่างมาก แม้คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ดาเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจจนเริ่มฟื้นตัวแล้ว แต่ก็ยังไม่อาจ
ขยายตัวเต็มตามศักยภาพ นอกจากนั้น ระบบเศรษฐกิจของไทยยังมีจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงหลายเรื่อง
เพื่อที่จะสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจให้สามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง ตั้งแต่การจัดเก็บภาษีซึ่งยังไม่
เพียงพอต่อการบริหารและพัฒนาประเทศอย่างเต็มศักยภาพ ปัญหาหนี้ภาครัฐ การใช้พลังงานอย่างฟุุมเฟือย
ตลอดจนปัญหาการใช้น้าในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งขาดแคลนเป็นประจ้าในฤดูแล้ง ในขณะที่มีน้า
ท่วมบ่อยครั้งในฤดูฝน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ รัฐบาลจะดาเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น
3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการทันที ระยะต่อไปที่ต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานที่ค้างคาอยู่ และระยะ
ยาวที่ต้องวางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
6.1 ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้น
กาหนดภายในสิ้นปีนี้ และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้
จัดทาไว้ โดยติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น รวมทั้งจะดูแล
ไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า เพือ่ ช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค
6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดทาไว้
โดยนาหลักการสาคัญของการจัดท้างบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 ที่ให้ความสาคัญในการ
บูรณาการงบประมาณและความพร้อมในการดาเนินงาน รวมทั้งนาแหล่ งเงินอื่นมาประกอบการพิจารณาด้วย
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมประหยัด ไม่ซ้าซ้อน และมีประสิทธิภาพ ทบทวนภารกิจที่มี
ลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจาเป็น และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัด
เพื่อแสดงความโปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น เพื่อช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค โดยจะจัดให้มีระบบและกลไกใน
การติดตามตรวจสอบไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า
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6.3 กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพซึ่งนักลงทุนยื่นขอ
อนุมัติส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และนาโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานประเภทที่มี
ผลตอบแทนดี เช่น โครงการขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครมาจัดท้าเป็นโครงการลงทุนร่วมกับเอกชน ซึ่งจะ
ช่วยสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีทั้งในวงการก่อสร้าง วงการอสังหาริมทรัพย์ และตลาดการเงิน
6.4 ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การลดต้นทุนการผลิต
การช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ตลอดจนถึงการใช้กลไกตลาด
ดูแลราคาสินค้าเกษตรประเภทที่ราคาต่าผิดปกติให้สูงขึ้นตามสมควร
6.5 ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว เช่น ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรอง
มาตรฐานสินค้าและมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น ให้สะดวกรวดเร็วขึ้น ตลอดจนลดขั้นตอนของ
กระบวนการด้านธุรการและเอกสารอื่นๆ ที่จะช่วยให้ระบบการส่งสินค้าเร็วขึ้น พร้อมทั้งแสวงหาตลาดที่มี
ศักยภาพเพื่อขยายฐานการส่งออกซึ่งครอบคลุมถึงการค้าชายแดนที่มีความสาคัญมากขึ้น
6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลด
ผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพื้นที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่จะทาได้ และสร้าง
สิ่งจูงใจและสิ่งอานวยความสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุม
แหล่ งท่องเที่ย วอัน มีลั กษณะโดดเด่น ร่ ว มกันหรือจัดเป็นกลุ่ มได้ เช่น กลุ่ มธรรมชาติ ประวัติศ าสตร์
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสุขภาพ เช่น น้าพุร้อนธรรมชาติ ทั้งจะให้เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา
จากวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในประเทศทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่
โดยเน้นการให้ความรู้และเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การควบคุมสินค้าและบริการให้มี
คุณภาพ ราคาเป็นธรรม ตลอดจนการอานวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว
6.7 ในระยะต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกันเพื่อที่จะสนับสนุน
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม
6.8 แก้ปัญหาน้าท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพื้นที่ และปัญหาขาด
แคลนน้าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล ซึ่งน้าความเสียหายและทุกข์ร้อนมาให้แก่เกษตรกร โดยระดมความคิด
เพื่อหาทางปูองกันไม่ให้เกิดน้าท่วมรุนแรงดังเช่นเหตุการณ์น้าท่วมในปี 2554 และหาวิธีที่จะแก้ปัญหาน้าท่วม
เฉพาะพื้นที่ให้ลดลงโดยเร็ว ไม่กระทบต่อพืชผล ส่วนภาวะภัยแล้งจนเกิดการขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตรนั้น
รัฐบาลจะเร่งดาเนินการจัดสร้างแหล่งน้าขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่เพาะปลูกให้มากที่สุด ซึ่งจะ
สามารถทาได้ในเวลาประมาณ 1 ปี
6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระภาษีที่
เหมาะสมระหว่างน้ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศและให้
ผู้บริโภคระมัดระวังที่จะไม่ใช้อย่างฟุุมเฟือย รวมถึงดาเนินการให้มีการสารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติและน้ามันดิบ
รอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบก และดาเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟูาเพิ่มขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐและเอกชน ทั้งจาก
การใช้ฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิงและจากพลังงานทดแทนทุกชนิด ด้วยวิธีการที่เปิดเผย โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นมิตร
ต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน
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6.10 ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้คง
อัตราภาษีเงินได้ไว้ในระดับปัจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีทางด้านการค้า
และขยายฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึ่งจะเก็บจากทรัพย์สิน เช่น ภาษีมรดก ภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
โดยให้มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยให้น้อยที่สุด รวมทั้งปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มี
รายได้น้อย และยกเลิกการยกเว้นภาษีประเภทที่เอื้อประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีฐานะการเงินดี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
มากขึ้น
6.11 บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งมีจานวนสูงมากกว่า 700,000
ล้านบาท และเป็นภาระงบประมาณใน 5 ปีข้างหน้า อันจะทาให้เหลืองบประมาณเพื่อการลงทุนพัฒนาประเทศ
น้อยลง โดยประมวลหนี้เหล่านี้ให้ครบถ้วน หาแหล่งเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ทั้งหมด และยืดระยะเวลาช้าระคืนให้
นานที่สุดเพื่อลดภาระของงบประมาณในอนาคต
6.12 ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม ด้านคมนาคมทางบก
โดยเริ่มโครงการรถไฟฟูาขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและรถไฟฟูาเชื่อมกรุงเทพมหานครกับเมืองบริวาร
เพิ่มเติมเพื่อลดเวลาในการเดินทางของประชาชนและเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อตั้งฐานให้รัฐบาลต่อไปทา
ต่อได้ทันที ด้านคมนาคมทางอากาศโดยปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง
และท่าอากาศยานสากลในภูมิภาค ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานในภูมิภาค เพื่อให้สามารถรองรับ
ปริมาณการจราจรทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
การบินของประเทศ การซ่อมบารุงอากาศยาน และการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทาง
อากาศให้มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับสากล รวมทั้งการใช้ท่าอากาศยานในภูมิภาคเสริมท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง เช่น ท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นต้น และด้านการคมนาคมทางน้าโดย
พัฒนาการขนส่งสินค้าทางลาน้าและชายฝั่งทะเล เพื่อลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศ เริ่มจากการเร่งรัด
พัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่งที่ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน ตลอดจนผลักดันให้
ท่าเรือในลาน้าเจ้าพระยาและปุาสักมีการใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินค้าภายในประเทศและเชื่อมโยงกับท่าเรือ
แหลมฉบัง รวมทั้งการขุดลอกร่องน้าลึก
6.13 ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของหน่วยงาน
ระดับนโยบาย หน่วยงานกากับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหน่วยงานกากับดูแลระบบราง เพื่อทา
หน้ าที่กาหนดมาตรฐานการให้ บริ การและความปลอดภัย โครงสร้างอัตราค่าบริการที่เป็นธรรม การลงทุ น
การบารุงรักษา และการบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให้เป็นโครงข่ายหลักของประเทศ
รวมทั้งพิจารณาปรั บปรุ งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสาขาขนส่งและการประกอบกิจการโลจิสติกส์ให้
ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และมีความชัดเจนในทางปฏิบัติ รวมทั้งสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในภาคขนส่งเพิ่มขึ้น
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6.14 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ โดยจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจที่ชัดเจน พร้อมทั้งกาหนดเปูาหมายและมาตรการที่จะ
แก้ไขปั ญหาและฟื้นฟูกิ จการของรั ฐวิสาหกิจที่มีปัญหาด้านการเงินและการดาเนินงานให้ เกิดผลในทางปฏิบัติ
ตลอดจนพิจารณาความจาเป็นในการคงบทบาทการเป็นรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
เพื่อให้ รั ฐวิสาหกิจเป็ นเครื่ องมือที่มีประสิ ทธิภาพของรัฐในการพั ฒนาประเทศและพัฒนากลไกการกากับดูแล
รัฐวิสาหกิจที่เข้มแข็ง เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม คานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศส่วนรวม คุ้มครอง
ผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถให้บริการประชาชนได้ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ รวมทั้งมีการ
บริหารจัดการหนี้ทั้งในส่วนที่รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจรั บภาระอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพเพื่อลดภาระ
ทางการคลัง
6.15 ในด้านเกษตรกรรม ดาเนินการใน 2 เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้า
เกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การแบ่งเขตเพื่อปลูกพืชผลแต่ละชนิด และการ
สนับสนุนให้สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะผู้ซื้อพืชผลจนถึงการแปรรูปและ
การส่งออกได้ แล้วแต่กรณี เพื่อให้สหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่อีกรายหนึ่ง ซึ่งจะช่วยคานอานาจ
ของกลุ่มพ่อค้าเอกชนที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีความสมดุลมากขึ้น
6.16 ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐาน
ของประเทศ เช่น ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตั้งแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้า โดยการพัฒนา
วัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อาหารไทยบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา ส่งเสริมการ
วิจัยเกษตรแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และแก้ไขปัญหาที่สาคัญของประเทศ เป็นต้น ส่งเสริม
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์ และส่งเสริม
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อปรับกระบวนการผลิตสู่ระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ
6.17 เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง
สามารถแข่งขัน ได้อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ โดยการเพิ่มองค์ความรู้ ในด้านการปรับปรุงประสิ ทธิภ าพของ
กระบวนการผลิต ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร ปรับโครงสร้างกลไกการ
สนับสนุนและการขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นระบบและมีเอกภาพที่ชัดเจนทั้งในด้าน
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการทางการเงินและการลงทุนสาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การตลาดและโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศ
6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่าง
จริงจัง ซึ่งจะท้าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่งหมายรวมถึงการ
ผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง ทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล
อุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัล และการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอื่น ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงให้ดูแลและผลักดัน
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งานสาคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้ และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง
7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจะมีผลใช้บังคับอย่างเต็มที่ ณ สิ้นปี 2558 จะเกิด
ประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก หากประเทศไทยเตรียมการในเรื่องต่าง ๆ ให้พร้อม การเร่งดาเนินการเตรียม
ความพร้อมทั้งในเรื่องความเชื่อมโยงด้านระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ ด้านกฎระเบียบ การอานวยความสะดวก
ทางการค้า การพัฒนาด่านชายแดนและการเตรียมการด้านทรัพยากรมนุษย์ จะส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาส
ของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยร่วมกับ
ประชาชนอาเซียน
7.1 เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียนและขยาย
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโทรคมนาคม
ที่เชื่อมโยงระหว่างกันของอาเซียน ระบบการออกใบรับรอง /ใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การทา
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันในอาเซียน รวมทั้งการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากความตกลงทางการค้าการ
ลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่มีผลใช้บังคับแล้ว เร่งขยายการจัดทาข้อตกลง
การยอมรับร่วมกันของสินค้าด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโดยให้ความสาคัญต่อสินค้าที่ประเทศไทย
มีศักยภาพสูงโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค รวมถึงการปรับกฎเกณฑ์การค้าและระบบพิธีการ
ศุลกากรให้สะดวก ลดขั้นตอนต่าง ๆ หรือยกเลิกขั้นตอนบางเรื่อง และปรับระบบภาษี และการอานวยความ
สะดวกอื่น ๆ เพื่อดึงดูดให้มีการตั้งสานักงานปฏิบัติการประจาภูมิภาคที่กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาให้
กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า การลงทุนของภูมิภาคได้ในที่สุด
7.2 พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ โดยสอดคล้องกับข้อตกลง
ในการเคลื่อนย้ายในด้านสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ที่เปิดเสรีมากขึ้น
โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยให้สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสามารถดาเนินธุรกิจ
ร่วมกับผู้ประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อนาไปสู่ความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานตลาดโลกได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฐานการผลิตสินค้าหลายชนิดและธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ประเทศไทยได้เข้าไปลงทุนขยายฐาน
การผลิตในประเทศอื่นในอาเซียนมาเป็นเวลานานแล้ว ตลอดจนกลุ่มการผลิตที่ผู้ประกอบการของไทยเตรียมที่
จะขยายฐานการผลิตเพิ่มเติมอีกหลายชนิด ซึ่งช่วยให้ประเทศไทยมีฐานการผลิตสินค้าคุณภาพหลากหลายเพื่อ
ขายในตลาดต่างๆ ได้มากขึ้น ทั้งในอาเซียนและในตลาดโลก และเป็นการช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านใน
กระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม
7.3 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งแรงงาน
วิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบคุณวุฒิวิ ชาชีพให้
เกิดผลในทางปฏิบัติโดยคานึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพใน 8
กลุ่มที่มีข้อตกลงการเปิดเสรีในอาเซียนควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการผลิตให้เพียงพอ การยกระดับฝีมือ
แรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น การส่งเสริมการพัฒนาระบบการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน
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7.4 เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาค
อาเซียน โดยเร่งขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้าโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝุายอินโดนีเซีย -มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) แผนความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลสาหรับความ
ร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียนซึ่งจะช่วย
สนับสนุนให้ความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ในอาเซียนสัมฤทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
7.5 ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปร
รูปเพื่อเพิ่มมูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน เพื่อยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการรายย่อย
สู่ตลาดที่กว้างขวางยิ่งขึ้นทั้งในประเทศและระหว่างประเทศและขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
แก่พื้นที่ต่างๆ ภายในประเทศด้วย
7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการ
คมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุน
ข้ามแดน โดยปรับปรุงโครงข่ายระบบถนน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) และสิ่งอานวย
ความสะดวกทางการค้าและการขนส่งสินค้าข้ ามแดนอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะแรกให้ความสาคัญกับด่าน
ชายแดนที่สาคัญ 6 ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่
ซึ่งจะทาให้ระบบขนส่งและโลจิสติกส์สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับ
ปริมาณการเดินทางและการขนส่งที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม
รัฐบาลให้ความส้าคัญต่อการวิจัย การพัฒนาต่อยอด และการสร้างนวัตกรรม
เพื่อน้าไปสู่การผลิตและบริการที่ทันสมัยดังนี้
8.1 สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุ่งไปสู่เปูาหมายให้ไม่
ต่ากว่าร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30 : 70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันและมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอื่นที่มี
ระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน และจัดระบบบริหารงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้มี
เอกภาพและประสิทธิภาพ โดยให้มีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน
8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตกาลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การ
เชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการทางาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปท้างานใน
ภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่ วมมือจาก
หน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ
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8.3 ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการนางานวิจัยและ
พัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมการจัดท้าแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือ
กลุ่มจังหวัด เพื่อให้ตรงกับความต้องการของท้ องถิ่น ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัยของรัฐ และภาคเอกชน
8.4 ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง
ยานยนต์ ไฟฟูา การจัดการน้าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรมของไทย
ตามความเหมาะสม ไม่เพียงแต่จะใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ ส่งเสริมการใช้เครื่องมือ วัสดุ และสินค้าอื่นๆ
ที่เป็นผลจากการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศในวงกว้าง โดยจัดให้มีนโยบายจั ดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่
เอื้ออานวย เพื่อสร้างโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ ในกรณีที่จ้าเป็นจะต้องจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือ
เทคโนโลยีจากต่างประเทศจะให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ในอนาคตด้วย
8.5 ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการ
วิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรมซึ่งเป็ นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาที่สาคัญในการต่อยอดสู่การใช้เชิง
พาณิชย์ของภาคอุตสาหกรรมให้มีความพร้อม ทันสมัย และกระจายในพื้นที่ต่างๆ เช่น การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การตั้งศูนย์วิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการสถาบัน และศูนย์วิจัย เป็นต้น
9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ในปัจจุบันมีการบุกรุกที่ดินของรัฐและตัดไม้ทาลายปุามากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพที่เคยอุดมสมบูรณ์ เช่น ปุาไม้ สัตว์ปุา พันธุ์พืช และแร่ธาตุ ถูกทาลายหรือนาไปใช้
ประโยชน์ทางพาณิชย์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นอันมาก ทั้งปัญหาภาวะมลพิษโดยเฉพาะขยะประเภทต่าง ๆ
ก็รุนแรงยิ่งขึ้น รัฐบาลจึงมีนโยบายจะรักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติโดยสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนดังนี้
9.1 ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกปูองและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา โดยให้
ความสาคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดท้าแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน เร่งรัดกระบวนการ
พิสูจน์สิทธิการถือครองที่ดินในเขตที่ดินของรัฐโดยน้าระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ ปรับปรุง
กฎหมายให้ทันสมัยและสร้างบรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม โดยเฉพาะ
ในพื้นที่ปุาต้นน้าและพื้นที่อนุรักษ์ที่มีความสาคัญเชิงนิเวศ กาหนดพื้นที่แนวกันชนและที่ราบเชิงเขาให้เป็นพื้นที่
ยุทธศาสตร์การปลูกปุาเพื่อปูองกันภัยพิบัติและปูองกันการบุกรุกปุา ขยายปุาชุมชน และส่งเสริมการปลูกไม้มี
ค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่เอกชนเพื่อลดแรงกดดันในการตัดไม้จากปุาธรรมชาติ รวมทั้งผลักดันแนวทางการ
ประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ เช่น โครงการปลูกปุาเพื่อ
ฟื้นฟูระบบนิเวศ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เป็นต้น
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9.2 ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน คานึงถึงขีดจ้ากัดและศักยภาพในการฟื้นตัว สร้างโอกาสในการเข้าถึงและแบ่ง ปัน
ผลประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดี
ของประชาชน ความมั่นคงทางด้านอาหาร สุขอนามัย สนับสนุนวิถีชีวิตของชุมชน และการพัฒนาเพื่อสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมทั้งให้การคุ้มครองเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางชีวภาพ
9.3 ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐโดยยึด
แนวพระราชดาริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับปุาได้ เช่น กาหนดเขตปุาชุมชนให้ชัดเจน พื้นที่ใดที่สงวน
หรื อ กัน ไว้เ ป็ น พื้ น ที่ปุ าสมบู ร ณ์ก็ใ ช้ม าตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด พื้น ที่ใดสมควรให้ ป ระชาชนใช้
ประโยชน์ได้ก็จะผ่อนผันให้ตามความจาเป็นโดยใช้มาตรการทางการบริหารจัดการ มาตรการทางสังคมจิตวิทยา
และการปลูกปุาทดแทนเข้าดาเนินการ ทั้งจะให้เชื่อมโยงกับการส่งเสริมการมีอาชีพและรายได้อื่นอันเป็นบ่อ
เกิดของเศรษฐกิจชุมชนที่ต่อเนื่องเพื่อให้ คนเหล่านั้นสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดย
ที่ดินยังเป็นของรัฐจะจัดทาฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ จัดทาทะเบียนผู้ถือครองที่ดินในที่ดินของรัฐ
ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการที่ดินของรัฐและเอกชนให้มีเอกภาพเพื่อท้าหน้าที่กาหนดนโยบายด้านที่ดินใน
ภาพรวม และปรับปรุงกลไกภาษีเพื่อกระจายการถือครองที่ดิน เร่งรัดการจัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้โดยไม่ต้อง
เป็นกรรมสิทธิ์ แต่รับรองสิทธิร่วมในการจัดการที่ดินของชุมชน กาหนดรูปแบบที่เหมาะสมของธนาคารที่ดิน
เพื่อให้เป็นกลไกในการน้าทรัพยากรที่ดินมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
9.4 บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ จัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศและมีกระบวนการบูรณาการแผนงานและ
งบประมาณร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดทาแผนงานโครงการ ไม่เกิดความซ้าซ้อน มีความ
เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้า โดยจัดตั้ง
หรือกาหนดกลไกในการบริหารจัดการน้าพร้อมทั้งมีการน้าเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง มาใช้ในระบบของการ
บริหารจัดการน้าและการเตือนภัย
9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค
เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความสาคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ
เป็นลาดับแรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อน้ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งกาจัดขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะในพื้นที่วิกฤติซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลัก ในพื้นที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูล
ฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ดาเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบมาตรการ
การบริหารจัดการเป็นพิเศษ โดยกาหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและ
ให้แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน สาหรับขยะของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อจะ
พัฒนาระบบกากับติดตามตรวจสอบและเฝูาระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลดความเสี่ยง
และอันตรายที่เกิดจากการรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุ ให้ความสาคัญในการจัดการอย่างครบวงจร และใช้
มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด
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ในระดับพื้นที่ จะเร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่มาบตาพุดซึ่งเป็นฐานอุตสาหกรรมหลักของประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการลดและขจัดมลพิษ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การดูแลคุณภาพ
ชีวิตประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรม รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงขีดความสามารถโครงสร้างพื้นฐาน
และการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่โตมหึมา ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณและอานาจตามตัวบท
กฎหมาย ตลอดจนดุลพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถให้คุณให้โทษ ให้ความสะดวก หรือเป็นอุปสรรค
ต่อการท้ามาหากินและการดารงชีวิตได้ แต่น่าเสียดายว่าในเวลาที่ผ่านมา ระบบราชการและเจ้าหน้าที่บางส่วน
กลายเป็นสาเหตุหนึ่งของความขัดแย้งในสังคม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศเพราะติดขัดที่กฎระเบียบนานาประการซึ่งมีมาแต่อดีตและยังมิได้แก้ไขให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของ
โลก ทั้งยังไม่อาจใช้เป็นกลไกเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ เช่น เสียค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลามาก มีการ
ขออนุญาตซ้าซ้อน ใช้ระบบตรวจสอบที่ไม่จาเป็นจนเป็นภาระแก่ประชาชน บางครั้งมีการปล่อยปละละเลยสลับกับ
การเข้มงวดกวดขัน จัดระเบียบแบบไฟไหม้ฟาง มีการทุจริตคอร์รัปชันสร้างความไม่เป็นธรรมและเหลื่อมล้าในสังคม
ไม่จูงใจให้นักลงทุนเข้ามาประกอบการในประเทศดังที่ปรากฏในผลการสารวจหรือรายงานประจ้าปีของหน่วยงาน
ต่างประเทศบางแห่ งเกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถื อและความสะดวกหรือยากง่ายในการทาธุรกิจใน
ประเทศไทยมาแล้ว รัฐบาลจึงมีนโยบายดังนี้
10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค
และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอานาจหน้าที่ซาซ้
้ อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการ
ปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยนาเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส
ชัดเจน สามารถบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากาลั งและปรับปรุง
ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหาร
จัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอานวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนดาเนินการของภาคธุรกิจ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ
โดยจะดาเนิ น การตั้งแต่ ร ะยะเฉพาะหน้ าไปตามล้ าดับความจาเป็น และตามที่ กฎหมายเอื้อให้ ส ามารถ
ดาเนินการได้
10.2 ในระยะแรก กระจายอานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดย
รวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย กาหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน
ระยะเวลาดาเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา
หรือใช้อานาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะ
นักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุง หน่วยงานให้บริการด้านการทาธุรกิจ การลงทุน และด้าน
บริการสาธารณะในชีวิตประจ้าวันเป็นสาคัญ
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10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้ง
ในรูปแบบการเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง
ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่างๆ เพื่อให้
ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการ
ร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐ
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการทางานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบ
บูรณาการ
10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐวางมาตรการ
ปูองกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน
บุคคลของเจ้าหน้าที่ฝุายต่างๆ
10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริ ต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือ
แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จาเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต
เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน
ซ้าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน
10.6 ปรั บปรุ งและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริ ต
ประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสาคัญเร่งด่วนแห่งชาติ
และเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน ทั้งจะเร่งรัดการดาเนินการต่อผู้กระท้าการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบทั้งในด้านวินั ยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริ การมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ
และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะนากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน
การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์
ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีค้าวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ
10.7 ส่ งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ
สอดส่อง เฝูาระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งจะวางมาตรการ
คุ้มครองพยานและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การดาเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่
ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง
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11.. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ในสังคมที่อารยะ การยึดหลักนิติธรรมคือมีกฎหมายเป็นใหญ่ ไม่ใช่ตัวบุคคลหรืออาเภอใจของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปกครองย่อมเป็นสาระสาคัญ แต่หลักนิติธรรมจะเป็นที่ยอมรับนับถือได้ มิใช่เพียงสักแต่ว่ามี
กฎหมาย หากกฎหมายเหล่านั้นต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงและความต้องการของประชาชน เป็นธรรรม
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ทั้งต้องมีกระบวนการยุติธรรมที่เข้าถึงได้ง่ายมีมาตรฐานตามหลักสากล ทันสมัยและเป็น
ธรรมด้วย มิฉะนั้นจะกลายเป็นสาเหตุแห่งความขัดแย้ง และการโกรธแค้นชิงชังไม่สิ้นสุด รัฐบาลจึงมีนโยบายใน
เรื่องดังกล่าวดังนี้
11.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอื่นๆ
ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การ
ประกอบธุรกิจหรือไม่เอื้อต่อศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศโดยจะใช้กลไกของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่และ
ระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็นผู้เร่งดาเนินการ
11.2 เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดทากฎหมายให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเอกชนและประชาชนได้ตามหลักเกณฑ์ที่จะเปิดกว้าง
ขึ้น และให้บุคลากรของหน่วยงานทางกฎหมายมีส่วนให้ความรู้เสริมศักยภาพในทางกฎหมายมหาชน การดาเนินคดี
ปกครอง การยกร่างกฎหมาย และการตีความกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และเกื้อกูลการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
11.3 ในระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ
11.4 นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัดการดาเนินคดีทุก
ขั้นตอนให้รวดเร็ว เกิดความเป็นธรรม และมีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันสามารถใช้ติดตามผลและนาไปใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมได้
11.5 ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็น
ธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว ส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพื่อคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและ
ผู้ด้อยโอกาส คุ้มครองผู้ถูกล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผู้บริสุทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรม
โดยเน้นความสุจริตและความมีประสิทธิภาพของภาครัฐ ความเป็นธรรมของผู้ได้รับผลกระทบ และการไม่แอบอ้าง
ฉวยโอกาสโดยทุจริตจากระบบการช่วยเหลือดังกล่าว
11.6 นามาตรการทางการเงิน ภาษี และการปูองกันการฟอกเงินมาใช้ในการปูองกันและ
ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือกระทาผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
แรงงานทาส การก่อการร้ายสากล ยาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติ
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วิสัยทัศน์ของจังหวัดสุพรรณบุรี
“ สุพรรณบุรีเป็นจังหวัดชั้นนาในด้านแหล่งผลิตอาหาร และผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐาน
สู่สากล เป็นศูนย์กลางการศึกษา การกีฬาและการท่องเที่ยว โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง คุณภาพชีวิตดี ยึดการมีส่วนร่วม ”
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี
1. การเพิ่มขีดความสามารถด้านเกษตรเชื่อมโยงสู่เกษตรอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม เพื่อการ
บริโภคและการส่งออก
2. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากลคู่การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน
3. การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. การส่งเสริมการศึกษา การกีฬา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล
5. การนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
หมายเหตุ
1. การพัฒนาคุณภาพผลผลิต เปูาประสงค์
การเกษตร อุตสาหกรรม
1. เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและเกษตร
เกษตรอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม และส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม การแปรรูปและ 2. เพิ่มคุณค่าและคุณภาพด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
ผลิตภัณฑ์ เพื่อการบริโภคและ กลยุทธ์
การส่งออก
1. พัฒนาระบบการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
2. สนับสนุนและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการผลิตและด้าน
การตลาดให้เกิดความก้าวหน้าและทันกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน
3. สนับสนุนการสร้างเครือข่าย องค์กรต่างๆ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์
ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
4. คุณภาพความปลอดภัยและความมั่นคงด้านอาหาร
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. การเสริมสร้างและ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล

3. การยกระดับคุณภาพชีวิต
และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

แนวทางการพัฒนา
เปูาประสงค์
1. เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและการจาหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า
ท้องถิ่น
2. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
จังหวัดให้เอื้ออานวยประโยชน์อย่างยั่งยืน
3. พัฒนาบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและ
แหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืชพันธ์สัตว์ที่ยั่งยืน
4. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมพร้อมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ใน
ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมกิจกรรมประเพณี และวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์และ
การท่องเที่ยว
2. สร้างและพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด
3. ส่งเสริมสินค้าและผลิตถัณฑ์ OTOP ทั้งทางด้านเกษตรและ
เกษตรอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพ
4. ฟื้นฟูคุณภาพแม่น้าท่าจีนและคลองสาขาให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน
5. พัฒนาบึงฉวากให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับสากล
พัฒนาแหล่งน้าและทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุล
เปูาประสงค์
1. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและแก้ไขปัญหาความยากจน
2. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย การแก้ไขปัญหายาเสพติด และนโยบายรัฐ
3. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ประชาชนตามแนวยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข
4. สนับสนุนส่งเสริมแนวนโยบายคนดีศรีสุพรรณ
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง
2. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
3. ส่งเสริม สนับสนุนการปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
จังหวัด

หมายเหตุ

35
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4. การขยายฐานโอกาสและ
คุณภาพในการศึกษาทุกระดับ
ให้ตรงกับความต้องการ
ประชาชน

5. การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ใน
หัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่
ความเป็นเลิศ

แนวทางการพัฒนา
4. พัฒนาคนเป็นพื้นฐานเพื่อการพัฒนาสังคม เช่น โครงการคนดี
ศรีสุพรรณ
5. ส่งเสริมพัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
6. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครต่างๆ
7. พัฒนาเครือข่ายต่างๆ ที่ช่วยเหลือและสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
8. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน
9. เสริมสร้างหมู่บ้านและชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
10. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์
เปูาประสงค์
1. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้
มาตรฐานการศึกษาชาติ
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการการจัดตั้งสถาบันการศึกษาทุกระดับ
จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับตาบล และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษา
2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาในทุกระดับ
เปูาประสงค์
1. ยกระดับการกีฬาของจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าสู่มาตรฐานสากล
กลยุทธ์
1. พัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬาเพื่อมวลชน
2. ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อการออกกาลังกายของประชาชน

หมายเหตุ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
หมายเหตุ
6. การนาการเปลี่ยนแปลงด้าน เปูาประสงค์
การบริหารและบริการเพื่อ
1. ยกระดับคุณภาพการบริหารและบริการด้วยความโปร่งใส
ประโยชน์ของประชาชน
2. บูรณาการการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
3. การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
กลยุทธ์
1. บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและโปร่งใส
2. ส่งเสริมการทางานร่วมกันในทุกภาคฝุายทั้งภาคราชการและ
เอกชน
3. ส่งเสริมองค์กรตรวจสอบภาคประชาชน
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบูรณาการแบบพหุภาคีและ
จริยธรรม คุณธรรม
5. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการเทิดทูน
สถาบันของชาติ
7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เปูาประสงค์
และระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ 1. มีโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคที่ดีขึ้นและก่อให้เกิด
ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน
ประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด
2. ส่งเสริมการจัดระบบผังเมืองรวม กาหนดเขตพื้นที่ในการ
ก่อสร้างต่างๆ
กลยุทธ์
1. ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
2. ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐาน
ครอบคลุมทั้งจังหวัด
3. การจัดทาผังเมืองรวม ระบบการคมนาคมและการขนส่ง
4. ส่งเสริมกิจกรรมประชาพิจารณ์ ก่อเกิดกระบวนการในการ
จัดทาโครงการกิจกรรมต่างๆ
5. ส่งเสริมการติดตามประเมินผลในรูปแบบงานวิจัย ฯลฯ
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นโยบายของผู้บริหารตาบลนางบวช
นโยบายผู้บริหารในการพัฒนาตาบลนางบวช โดยเน้นการพัฒนาภาคการเกษตร การศึกษา
วัฒนธรรม การเป็นท้องถิ่นน่าอยู่ เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนปลอดยาเสพติด ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารตาบลนางบวช
1. นโยบายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
มีนโยบายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่างเต็มกาลังความสามารถโดยการปรับปรุงถนนโดย
การลงหินคลุกในเขตพื้นที่หมู่ที่ 7 ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่ตัดผ่านกลางหมู่บ้านประชาชนใช้เป็นเส้นทางคมนาคมเพื่อ
เดินทางไปประกอบอาชีพ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรไปยังตาบลใกล้เคียง และปรับปรุงและซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บ้าน ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะให้ครอบคลุมเต็มพื้นที่โดยปักเสาไฟฟูา และเดินสายแรงต่าให้ครบทุก
หลังคาเรือน ซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
2. นโยบายการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
มีนโยบายที่จะช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการดาเนินการขุดลอกคลองธรรมชาติเพื่อทาการกัก
เก็บน้ าเอาไว้ใช้ในการทาการเกษตร และการขุดลอกคู คลองส่งน้าในเขตพื้นที่รับผิ ดชอบเพื่อให้เกษตรกร
สามารถนาน้ามาใช้ทาการเกษตรอย่างทั่วถึง ก่อสร้างทางระบายน้าปูองกันปัญหาน้าท่วมขัง ก่อสร้างดาดคู
คสล. พร้อมประตูปิดเปิดเพื่อใช้เป็นเส้นทางส่งน้าในการทาเกษตรของประชาชนในพื้นที่
3. นโยบายด้านการศึกษา
ดาเนิ นการผลักดันให้เด็กนักเรียนและประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงโดยสนับสนุน
งบประมาณช่วยเหลือในการพัฒนาการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ก้าวทันเทคโนโลยี
สมัยใหม่โดยให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และสนับสนุนให้ประชาชนได้มี
โอกาสใช้บริการอินเตอร์เน็ตฟรีโดยทั่วถึง
ในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้การสนับสนุนในด้านอาหารเสริม (นม) เด็กเล็กก่อนวัยเรียน
(0-5 ปี) และดูแลให้การสนับสนุนอาหารกลางวัน การตรวจสุขภาพ และจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน
เสื้อผ้า ชุดกีฬา ของเล่น และในส่วนของโรงเรียนประถมบ้านเขาดินให้การสนับสนุนในด้านอาหารเสริม (นม)
อาหารกลางวัน และจัดหาอุปกรณ์การเรียน การสอนพร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมวันเด็ก
4. นโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
ด าเนิ น การส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนมี สุ ข ภาพพลานามั ย ที่ แ ข็ ง แรงสมบู ร ณ์ โ ดยทั่ ว กั น มี
การดาเนินการส่งเสริมกิจกรรมออกกาลังกายอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ดาเนินการปูองกัน
และควบคุมโรคติดต่อ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดนก ฯลฯ และดาเนินการ
อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านการรักษาสุขภาพอนามัย ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ และสนับสนุนการโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
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5. นโยบายการให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยโรคเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส
จากข้อมูลที่ได้มีการสารวจโดยสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลนางบวชและเจ้าหน้าที่พบว่าใน
ขณะนี้ ในเขตพื้ นที่ ผู้ สู งอายุ ผู้ พิ การ และผู้ ปุ วยเอดส์ ที่ มี คุ ณสมบั ติ ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วย
การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุ
แห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. 2552 ได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพครบ ทุกคน
เรียบร้อยแล้ว
6. นโยบายการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ว่างงาน
มี นโยบายที่ จะท าการส่ งเสริ มอาชี พให้ กั บผู้ ว่ างงานให้ สามารถมาประกอบอาชี พเสริ มอื่ นๆ
นอกเหนือจากประกอบอาชีพรับจ้างโดยจะทาการประสานงานกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) และสานักงานพัฒนาชุมชน ในการที่จะจัดส่งบุคลากรมาทาการฝึกอบรม
อาชีพให้กับประชาชนได้มีทางเลือกใหม่ในการประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัว และยังจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน ฯลฯ ในเขตพื้นที่อีกทางหนึ่งด้วย
7. นโยบายด้านการปูองกันและปราบปรามปัญหายาเสพติด
มีการบูรณาการ การทางานร่วมกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ภาคองค์กรประชาชน เพื่อจะผลักดัน
การทางานแก้ไขปัญหายาเสพติดให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนงบประมาณอุดหนุนแก่หน่วยงาน ในการ
ดาเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด อาทิ สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี เป็น
ต้น และนอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตาบลนางบวชนางมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
องค์การบริหารส่วนตาบลนางบวชซึ่งมีนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนางบวชเป็นประธานศูนย์ฯ และปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลนางบวชเป็นเลขานุการศูนย์ฯ และยังมีการเฝูาระวังปูองกัน ผู้ติดยาเสพติดรายเดิม และผู้ติดยา
เสพติดรายใหม่ รวมทั้งผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยจะมีการดาเนิ นการทั้งด้านการสุ่มตรวจ
สารเสพติด การบาบัด รักษาให้แก่ผู้ติดยาเสพติด และจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่ประชาชนในตาบล
8. นโยบายการส่งเสริมกีฬาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
มีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันกีฬาในเขตพื้นที่ จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสั มพันธ์
ภายในต าบล และส่ งกี ฬาร่ วมแข่ งขั นกั บหน่ วยงานอื่ น ๆ เช่ น การแข่ งขั นฟุ ตบอลต าบลคั พ เป็ นต้ น อนุ รั กษ์
ศิลปวั ฒนธรรมประเพณี ที่ ดี งาม เช่ น ประเพณี รดน้ าดาหั วผู้ สู งอายุ ในเทศกาลสงกรานต์ ท าบุ ญตั กบาตรวั น
เข้าพรรษา ประเพณีทาบุญตักบาตรเทโวในวันออกพรรษา การทาบุญวันขึ้นปีใหม่ ประเพณี วันลอยกระทง ฯลฯ
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ศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลนางบวช
เพื่อให้การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีระบบและสามารถทราบถึงข้ อมูล และปัญหา
ความต้องการต่างๆ จึ งต้องมีการวิ เคราะห์ ศักยภาพขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลนางบวช เพื่อประเมิ น
สถานภาพการพัฒนา ในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นจึงใช้เทคนิค SWOT Analysis
มาใช้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
1. จุดแข็ง (Strength)
(1) องค์การบริหารส่วนตาบล มีที่ทาการอยู่ห่างจากอาเภอเดิมบางนางบวชเพียง 5 กิโลเมตร และ
อยู่ห่างจากจังหวัดสุพรรณบุรี 44 กิโลเมตร มีการคมนาคมที่สะดวกโดยใช้เส้นทางถนนสายสุพรรณบุรี – ชัยนาท
(2) มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ และหน่วยงานอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง
(3) มีน้าใช้ในการเกษตรค่อนข้างสมบูรณ์เพราะมีแม่น้าท่าจีนเป็นแม่น้าสายหลักไหลผ่านหลาย
หมู่บ้านในตาบล
(4) มีสภาพลักษณะพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก
(5) มีเอกภาพในด้านการนับถือศาสนา
(6) มีการอนุ รักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง เช่น
ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีตักบาตรเทโววัดเขาขึ้น (วัดเขานางบวช) ฯลฯ
(7) ประชาชนพูดภาษาถิ่นเป็นเอกลักษณ์ มีจิตสานึกรักถิ่นเกิด
(8) มีผู้นาชุมชนที่มีความเข้มแข็ง มีความรักใคร่สามัคคี
(9) ประชาชน องค์กรเอกชน ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และตรวจสอบ ติดตามการดาเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
2. จุดอ่อน (Weakness)
(1) ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในภาคการเกษตร มีรายได้ต่า
(2) ลักษณะพื้นที่หมู่ที่ 7 , 8 เป็นเนินเขาเตี้ยๆ เป็นอุปสรรคต่อการขยายชุมชน
(3) ในเขตพื้นที่ประสบปัญหาภัยธรรมชาติซ้าซาก
(4) มี พื้ น ที่ ส าธารณะไม่ เ พี ย งพอ ท าให้ ก ารพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ด้ า นต่ า งๆ เช่ น การสร้ า ง
สวนสาธารณะ การสร้างสนามกีฬา ฯลฯ เป็นไปได้ยาก
(5) เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดความรู้ในเรื่องการใช้สารเคมีในการเกษตรมีการใช้สารเคมี เกิน
ความเหมาะสมและความจาเป็น ขาดความเข้มแข็งของการดาเนินงานเป็นกลุ่มใน ด้านการวางแผนการผลิต
ไม่ มีก ารวางแผนการผลิ ต ให้ ส อดคล้ อ งกับ ความต้ อ งการและสภาวะตลาด ฯลฯ ท าให้ ต้น ทุน การผลิ ต สู ง
ก่อให้เกิดหนี้สิน
(6) ไม่มีโรงเรียนระดับมัธยมอยู่ในเขตพื้นที่ ทาให้ไม่ส ามารถสนองตอบความต้องการของเด็ก
นักเรียน ทาให้เด็กนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อต้องเดินทางไกล ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเป็นการเพิ่มภาระให้ผู้ปกครอง
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(7) ระบบสาธารณูปโภคในเขตพื้นที่ไม่เพียงพอ
(8) บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระบบการ
บริหารสมัยใหม่ และระบบเทคโนโลยีต่างๆ
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
3. โอกาส (Opportunity)
(1) มีกฎหมายต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ร.บ.กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจฯ พ.ศ.2542 เป็นต้น
(2) นโยบายของรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาแก้ปัญหาชุมชน
(3) นโยบายของจังหวัดเอื้อต่อการแก้ปัญหาในพื้นที่
(4) มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการอื่นๆและองค์กรต่างๆ ทาให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลขึ้น
4. อุปสรรค (Threat)
(1) สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองในระดับประเทศ ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น
(2) งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลนางบวชยังมีไม่มากเพียงพอ ที่จะดาเนินการใน
ด้านการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ ๆ
(3) องค์การบริหารส่วนตาบลนางบวชยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานระดับจังหวัด
เท่าที่ควร
(4) ขาดความร่วมมือเป็นเครือข่ายทางธุรกิจ และภาคเกษตร เช่น การร่วมมือกัน จัดตั้งโรงสี
ชุมชน
(5) โรงสีและลานตากข้าวที่รับซื้อข้าวยังเป็นผู้กาหนดราคารับซื้อข้าว ส่งผลให้ราคาข้าวต่า
เกษตรกรขาดทุนหรือหักรายได้แล้วเหลือน้อยมาก เกษตรกรใช้สารเคมีมากเกินควรทาให้มีสารพิษตกค้า งใน
ร่างกาย ส่งผลต่อสุขภาพอนามัย

บทที่ 4
วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (Vision) ขององค์การบริหารส่วนตาบลนางบวช
“ ท้องถิ่นน่าอยู่ มุ่งสู่ชุมชนภายใต้สังคมที่ดี
เศรษฐกิจดี สุขภาพดี และการบริหารจัดการที่ดี ”
เป้าประสงค์
1. ยกระดับคุณภาพการบริการสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่เสมอภาคและพึงพอใจ
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความเป็นท้องถิ่นน่าอยู่
พันธกิจ (Mission)
1. จัดให้มีและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
2. บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
3. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา และการกีฬา
4. ส่งเสริมและพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยและสวัสดิการสังคม
5. รักษาความสงบเรียบร้อยและส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6. มีการพัฒนาระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
7. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนภูมิปัญญาของท้องถิ่น
8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ
9. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จุดมุ่งหมาย (Goals)
1. ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมพันธกิจ
2. พัฒนาประสิทธิภาพและการจัดการอย่างต่อเนื่อง
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร เศรษฐกิจชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และให้
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
4. ดาเนินการเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า
5. ดาเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
6. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกีฬานั นทนาการ ตลอดจนการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน
7. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วทันสมัย
9. ดาเนินการให้ท้องถิ่นเป็นระเบียบ เพียบพร้อมด้วยสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลนางบวช
จุดมุ่งหมาย
(Goals)
1. ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณะ
ที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมพันธกิจ

ตัวชี้วัด
(KPIS)
ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณะมากขึ้น

มีการพัฒนาประสิทธิภาพ
และการจัดการอย่าง
ต่อเนื่องมากขึ้น
1. มีการพัฒนาโครงสร้าง
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง
พื้นฐานทางการเกษตรมาก
การเกษตร เศรษฐกิจชุมชน เพื่อแก้ไข
ขึ้น
ปัญหาความยากจน และให้ประชาชน
2. พัฒนาให้ประชาชนมี
มีรายได้เพิ่มขึ้น
รายได้เพิ่มขึ้น
2. พัฒนาประสิทธิภาพและการ
จัดการอย่างต่อเนื่อง

4. ดาเนินการเพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline Data)
ประชาชนได้รับบริการสาธารณะ
ร้อยละ 100
มีการพัฒนาประสิทธิภาพและการ
จัดการอย่างต่อเนื่องคิดเป็นร้อยละ
100
1. มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 90
2. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 95

ประชาชนมีสุขภาพอนามัย
ประชาชนมีสุขภาพที่ดีร้อยละ 95
ที่ดีขึ้น

เป้าหมาย (Targets) (ปี พ.ศ.)
2559 – 2563 2559 2560 2561 2562

2563

100%

80%

85%

90%

95%

100%

100%

80%

85%

90%

95%

100%

90%

80%

85%

85%

90%

90%

95%

80%

85%

85%

90%

95%

95%

80%

85%

90%

95%

95%

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลนางบวช
จุดมุ่งหมาย
(Goals)

ตัวชี้วัด
(KPIS)
1. ประชาชนมีความ
5. ดาเนินการเพื่อความปลอดภัยใน ปลอดภัยในชีวิตและ
ชีวิตและทรัพย์สิน มีการปูองกันและ ทรัพย์สินมากขึ้น
แก้ไขปัญหายาเสพติด
2. ปัญหายาเสพติดในพื้นที่
ลดลง
1. ส่งเสริมการศึกษาให้กับ
6. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
ประชาชนทุกระดับมากขึ้น
ประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง รวมทั้ง
2. ปลูกฝังจิตสานึกให้กับ
ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
เด็ก เยาวชน และประชาชน
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกีฬา
ในเรื่องศาสนา
นันทนาการ ตลอดจนการปลูกฝัง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
คุณธรรม จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชนและ
ท้องถิ่น และคุณธรรม
ประชาชน
จริยธรรมมากขึ้น
7. จั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ พัฒนาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline Data)
1. ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินร้อยละ 95
2. สามารถแก้ปัญหายาเสพติดได้
ร้อยละ 90
1. ประชาชนได้รับการศึกษา
ร้อยละ 80
2. เด็ก เยาวชน และประชาชน มี
จิตสานึกในเรื่องศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และคุณธรรม จริยธรรมร้อยละ 90

พัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
ดีขึ้นร้อยละ 90

เป้าหมาย (Targets) (ปี พ.ศ.)
2559 – 2563 2559 2560 2561 2562
95%
80% 85% 90% 95%

2563
95%

90%

80%

80%

85%

90%

90%

80%

60%

65%

70%

75%

80%

90%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

80%

85%

90%

95%

95%

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลนางบวช
จุดมุ่งหมาย
(Goals)
8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน
เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว
ทันสมัย
9. ดาเนินการให้ท้องถิ่นเป็นระเบียบ
เพียบพร้อมด้วยสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ

ตัวชี้วัด
(KPIS)
ประชาชนสามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูลของ อบต. ได้
อย่างทั่วถึง
มีการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการมากขึ้น

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline Data)

เป้าหมาย (Targets) (ปี พ.ศ.)
2559 – 2563 2559 2560 2561 2562

2563

ประชาขนสามารถรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของ อบต. ร้อยละ 100

100%

90%

95%

95%

100%

100%

พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการร้อยละ 95

95%

80%

85%

85%

90%

90%

บทที่ 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลนางบวช
ยุทธศาสตร์ที่ 1
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคม การสื่อสาร และระบบสาธารณูปโภค
เน้นระบบคมนาคมในเส้นทางหลักของแต่ละหมู่บ้าน และบ้านเมืองมีความสะอาดน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 2
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณสุข และงานสังคมสงเคราะห์
ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง มีการสงเคราะห์ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และคนยากจน
ยากไร้ ถูกทอดทิ้ง
ยุทธศาสตร์ที่ 4
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กีฬา วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ส่ ง เสริ ม การศึก ษา ส่ ง เสริ มกิ จกรรมกีฬ า อนุรั กษ์ วัฒ นธรรมประเพณีอั น งดงามของท้ องถิ่ น
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาการยกระดับคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด
ยุทธศาสตร์ที่ 6
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาปรับปรุงองค์กรและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ส่งเสริมการให้ความรู้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์
สาหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านต่างๆ
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
คมนาคม การสื่อสาร และระบบ
สาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางการเกษตร และการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
สาธารณสุข และงานสังคม
สงเคราะห์

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
กีฬา วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา/โครงการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

- ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน
สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ปูาน
จราจร และอื่นๆ ให้ได้มาตรฐาน
- พัฒนา/ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบ
ประปาหมู่บ้าน
- ขยายเขต/ปรับปรุง ซ่อมแซม
ระบบไฟฟูาสาธารณะ
- พัฒนาระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ
เช่น จัดให้มีสวนสาธารณะ สนาม
เด็กเล่น ฯลฯ
- ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน
คูคลองส่งน้า รางระบายน้า ดาดคู
คสล. สาหรับการเกษตร และอื่นๆ
- พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชน
- แก้ไขปัญหาความยากจน
- ส่งเสริมการสาธารณสุข เพื่อการมี
สุขภาพที่ดีของประชาชน
- พัฒนาและปรับปรุงระบบงาน
สาธารณสุข
- พัฒนาคุณภาพชีวิตของ เด็ก
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส
- ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาใน
ทุกระดับ
- ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา
และนันทนาการ
- สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
- อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง

สานักปลัด
สานักปลัด
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
สานักปลัด

กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
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ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา/โครงการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการยกระดับ
คุณภาพชีวิต ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

- ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษา
ความสงบเรียบร้อย เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติด
- ส่งเสริมและสนับสนุนงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
- ส่งเสริมกระบวนกรมีส่วนร่วมใน
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โปร่งใสและตรวจสอบได้
- เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
ประชาชน และลดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติราชการ
- ส่งเสริมการพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากรใน
หน่วยงาน
- ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตย

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์การพัฒนาปรับปรุง
องค์กรและการบริการเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชน

สานักปลัด
กองช่าง
ทุกส่วนราชการ

ทุกส่วนราชการ

ทุกส่วนราชการ

บทที่ 6
การนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
และการติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลโดยใช้กลไกขององค์การบริหารส่วนตาบลนางบวช
1. จัดทาแบบรายงานที่มีมาตรฐานสอดคล้องกับการปฏิบัติงานและมีการรับรองแบบรายงานโดยผู้รับผิดชอบของ
แต่ละหน่วยงาน
2. ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานและการรายงาน
3. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามผลการพัฒนา โดยใช้เวทีประชาคมหมู่บ้านเป็นกลไกสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงาน
4. ให้ มีการจั ดทาแผนการบริ ห ารงบประมาณ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการบริห ารของ
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
5. ใช้ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลทราบความก้าวหน้า
6. ให้หน่วยงานสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเป็ นศูนย์กลางในการรวบรวมวิเคราะห์ กาหนดตัวชี้วัดเพื่อ
ประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
7. ตรวจสอบสภาพการพัฒนาแผนงานโครงการลักษณะรูปแบบให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กาหนดไว้
8. จัดส่งรายงานผลการพัฒนาให้หน่วยงานที่กากับดูแล รวมทั้งหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็น
การประสานงาน และเป็นข้อมูลในการขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม
การติดตามประเมินผลโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 6 ข้อ 28 กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่ง
คนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
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ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น / คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุก
ปี ทั้งนี้ “ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน”
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
การกาหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
วิ ธี ก ารในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา มี รู ป แบบการติ ด ตามประเมิ น ผลที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3 แบบดัง
แผนภูมิต่อไปนี้
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แบบที่ 1 การช่วยกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบช่วยกากั บการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประเมินการดาเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นว่าดาเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนมากน้อยเพียงใด
แบบประเมินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 2 ประเด็นการประเมิน มีทั้งหมด 13 ข้อ 2 ส่วน คือ
(1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 6 ข้อ
(2) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น 7 ข้อ(สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบว่ามีการ
ดาเนินการ / ไม่มีการดาเนินการตามประเด็นการประเมินหรือการช่วยกากับนั่นเอง)
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบติดตามผลการดาเนิ นงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาสเป็นเครื่องมือหนึ่ง ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนาไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้ าในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่กาหนด โดยมีประเด็นในการติดตาม 2 ประเด็น คือ
(1) การติดตามผลการดาเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการสามปี
(2) ผลการดาเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาสประกอบไปด้วยเนื้อหา
ที่สาคัญ 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
- ชื่อหน่วยงาน
- ไตรมาสที่รายงาน
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการสามปี
- จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี
- จานวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
- ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาประจาปี
- จานวนโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง
- การเบิกจ่ายงบประมาณ
ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
- โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจาปี
ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
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แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
แบบประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่กาหนด โดยมีประเด็นในการประเมิน 3 ส่วน คือ
(1) ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
(2) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในแต่ละยุทธศาสตร์
(3) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่สาคัญ 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
- ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- วัน / เดือน / ปีที่รายงาน
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี......................
- ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงาน
- ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
- ผลการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
- ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
- การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในภาพรวม
เพื่อใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่สาคัญ 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
- เพศ
- อายุ
- การศึกษา
- อาชีพหลัก
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
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4)
5)
6)
7)
8)
9)

การรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
ความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แต่ละยุทธศาสตร์
เพื่อใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วย
ยุทธศาสตร์...................................
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
- เพศ
- อายุ
- การศึกษา
- อาชีพหลัก
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม

สาหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีช่วงระยะเวลาสาคัญ 2 ขั้นตอน คือ
- การติดตามผลในระหว่างการดาเนินการตามโครงการ
- การติดตามผลในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเมื่อโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์/
เปูาหมายที่ตั้งไว้
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6.3 การกาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นาต่อผู้บริห ารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ภาคผนวก

