
ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น 

 
หลักการและแนวคิดในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกระบวนการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาในอนาคตขององค์กร โดยก าหนดสถานะภาพความต้องการและแนวทางในการด าเนินการเพ่ือให้
บรรลุเปูาหมายบนพ้ืนฐานของการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับศักยภาพ 
ปัญหาและความต้องการของชุมชน เพ่ือให้การด าเนินการตามข้อก าหนดต่าง ๆ บรรลุตามเปูาหมาย โดย
สามารถแก้ไขปัญหาและสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน ครอบคลุมทุกด้าน องค์การบริหารส่วน
ต าบลศาลายา จึงจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขึ้น    

วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
 วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
  มุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อ
การเปลี่ยนแปลง” 
 พันธกิจ 
  1.สร้างสังคมเป็นธรรมและมีคุณภาพ ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทาง
สังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใน เป็นธรรม 
  2.พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะ และการด า รงชีวิตอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง 
  3.พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์
และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
  4.สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงจากภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก 
 วัตถุประสงค์ 
  1.เพ่ือเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
  2.เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกล่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม
จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
  3.เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ มีความมั่นคงทางอาหาร
และพลังงานการผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  4.เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศและเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 
 เปูาหมายหลัก 
  1.ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมขึ้น ความเหลื่อมล้ าในสังคม/สัดส่วน
ผู้อยู่ใต้ความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ ากว่า 5.0 คะแนน 
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  2.คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทาง
สังคม มีความเข้มแข็งมากขึ้น 
  3.เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ โดยให้ความส าคัญกับการ
เพ่ิมผลิตภาพรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ  3.0  ต่อปี  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  เพ่ิม มูลค่า
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 
  4.คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย  6  ยุทธศาสตร์  ได้แก่ 
 1.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม  ให้ความส าคัญกับ 
  1)การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
จัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง ส่งเสริมการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรม 
  2)การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันยกระดับปัจเจก 
และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งเน้นพัฒนาระบบบริการสาธารณะ
ให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 
  3)การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วน สามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคม และมีส่วนร่วม
ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชน
ในการจัดการปัญหาด้วยตนเอง สนับสนุนกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพลังร่วมในการพัฒนาสังคม ส่งเสริมบทบาทสตรีทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
  4)การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของ
สังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบ
ที่รัดกุม 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ 
  1)การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุก
ช่วงวัย พัฒนาทักษะให้คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต สร้างจิตส านึกให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อม เคารพกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน 

2)การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม เสริมสร้างสุขภาวะคนไทยให้มี
ความสมบูรณ์แข้งแรง พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพตนเอง สร้างการมีส่วนร่วมในการ พัฒนา
นโยบายสาธารณะที่เอ้ือต่อสุขภาพ 

3)การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคนไทย
ทุกคน มีนิสัยใฝุรู้ รักการอ่าน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

4)การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม พัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทางสังคม
ให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน สร้างค่านิยมให้คนไทยภูมิใจในวัฒนธรรมไทย ยอมรับความแตกต่างที่หลากหลายของ
วัฒนธรรม และสร้างความเป็นเอกภาพในสังคม 

 
 
 
 



-11- 
 

 3.ยุทธศาสตร์ความเข้มเข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ให้ความส าคัญกับ 
  1)การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน สนับสนุน
ให้เกษตรกรรายย่อยมีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดิน ให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน 
  2)การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรที่
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ ปรับปรุงบริการขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการผลิตให้ทั่วถึง พัฒนา/เสริมสร้างองค์ความรู้ที่
เหมาะสมทางการเกษตร สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแก่เกษตรอย่างต่อเนื่อง
และท่ัวถึง 
  3)การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ตลอดห่วงโซ่การผลิต สนับสนุนการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร ส่งเสริมภาคเอกชน/องค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบสินค้า
เกษตรและอาหารร่วมกับสถาบันเกษตรกร เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของภาคเกษตร 
  4)การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร ยกระดับคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของเกษตรกร สร้างแรงจูงใจให้เยาวชน เกษตรกรรุ่นใหม่และแรงงานที่มีคุณภาพเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรม 
สนับสนุนการพึ่งพาตนเองของเกษตรกร 
  5)การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน  
ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้/ปุาไม้ โดยชุมชนและเพ่ือชุมชนเพ่ิมขึ้น ส่งเสริมการท าการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้และการพัฒนาด้านอาหาร ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในพื้นท่ีให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งด้านอาหารแก่เกษตรและชุมชนอย่างเป็นระบบ 
  6)การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็ง
ภาคเกษตร  เพ่ิมประสิทธิภาพและการใช้พลังงานชีวภาพ และปลูกจิตส านึกในการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
  7)การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน  
สนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเอกชน  และชุมชนให้มีส่วนร่วมในการก าหนด 
ทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร ภาครัฐมีการประสานความร่วมมือและบูรณาการการท างานอย่าง
จริงจัง 
 4.ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ 
  1)การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เน้นการน าความคิดสร้างสรรค์ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ไปพัฒนา ต่อยอด ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์ สังคม และชุมชน 
  2)การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้เชื่อมโยงการขนส่งทั้งภายในและระหว่างประเทศ 
  3)การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดสรรและ
การบริหารงบประมาณ เสริมสร้างความเข้มแข็งทางการคลังขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5.ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคม ให้
ความส าคัญกับ 
  1)การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับ
ชุมชนท้องถิ่น เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นให้รับรู้และเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
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6.ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ 

  1)การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนา
ระบบฐานข้อมูลและการจัดการองค์ความรู้ ปรับปรุงและฟ้ืนฟูแหล่งน้ าเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ าต้นทุน ส่งเสริมให้เกิด
การใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ 
  2)การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด้วยการจัดท าแผนที่และจัดล าดับ
พ้ืนที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และจังหวัด สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีการเตรียมความพร้อมและ
จัดท าแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ 
  3)การควบคุมและลดมลพิษ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ าเสียชุมชน พัฒนาระบบ
การจัดการของเสียอันตราย พัฒนาระบบเตือนภัย และระบบการจัดการเมื่อเกิดอุบัติภัยด้านมลพิษ 
  4)การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และเป็นธรรมอย่างบูรณาการ โดยพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบายรัฐบาล 
 นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา)  ที่แถลงต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่  12  กันยายน  2557  ประกอบด้วยนโยบาย  11  ด้าน  ดังนี้ 
 1.การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 2.การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
  2.1ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ประกอบด้วย 
   -การบริหารจัดการชายแดน 
   -การสร้างความมั่นคงทางทะเล 
   -การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ 
   -การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
   -การเสริมสร้างในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน 
  2.2เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์ เข้าใจ 
เข้าถึง และพัฒนา มาใช้ตามแนวทางแบบสันติวิธี 
  2.3พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทัพและระบบปูองกันประเทศให้ทันสมัย 
ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ 
  2.4เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ โดยน ากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ 
 3.การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงการบริหารของรัฐ 
  3.1ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่
ตลาดแรงงาน   
  3.2ปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อ
แรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน 
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3.3ในระยะต่อไปจะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออม และระบบสวัสดิการ
ชุมชน ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งดูแลระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรม การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ คุ้มครองพิทักษ์สิทธิ 
สวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก 
  3.4เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  3.5เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมท่ีมีความหลากหลาย 
  3.6จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐ และประชาชนทั่วไป โดยใช่ค่านิยมหลัก 12 ประการ 
  3.7แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกร การรุกล้ าเขตปุาสงวน 
 4.การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
  4.1จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือก 
  4.2ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของ
ผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน
และนอกโรงเรียน 
  4.3ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมี
โอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและท่ัวถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
  4.4พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและจิตวิญญาณความเป็นครู เน้นครูผู้สอน
ให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน 
  4.5ท านุบ ารุง อุปถัมภ์ทุกศาสนา สนับสนุนองค์กรทางศาสนาให้มีบทบาทส าคัญในการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน 
 5.การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
  5.1วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพมีความครอบคลุมประชากรทุกภาคส่วนอย่างมี
คุณภาพ โดยไม่มีความเหลื่อมล้ าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ 
  5.2พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นการปูองกันโรค สร้างกลไกจัดการสุขภาพในระดับเขต
แทนการกระจุกตัวที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน การกระจายบุคลากร และทรัพยากรให้เหมาะสมกับ
ท้องถิ่น 
  5.3เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝูาระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ า 
โดยมีเครือข่ายหน่วยเฝูาระวัง หน่วยตรวจวินิจฉัยโรค และหน่วยสกัดก้ันการแพร่กระจายได้อย่างทันท่วงท ี
  5.4ปูองกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร โดยร่วมมือระหว่างฝุายต่าง ๆ ใน
การตรวจจับเพ่ือปูองกันเหตุ การรายงาน และการดูแลผู้บาดเจ็บ 
  5.5ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชน ให้มีน้ าใจ
นักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกา และมีความสามัคคี พัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพ 
  5.6ประสานการท างานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือปูองกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
และปัญหาเรื่องการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ โดยจัดให้มีมาตรการและกฎหมายที่รัดกุม
เหมาะสม 
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 6.การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  รัฐบาลจะด าเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
  6.1ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยติดตามให้มีการ
เบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงถึงระดับท้องถิ่น 
  6.2สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยจ าหลักการจัดท างบประมาณประจ าปี 
พ.ศ.2559 ที่ให้ความส าคัญในการบูรณาการงบประมาณ และความพร้อมในการด าเนินงาน รวมทั้งน าแหล่งเงิน
อ่ืน ๆ มาประกอบการพิจารณา และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพ่ือความโปร่งใสเป็นธรรม 
  6.3กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขอ
อนุมัติไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 
  6.4ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ลดต้นทุนการผลิต การ
ช่วยเหลือปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง การใช้กลไกตลาดดูแลราคาสินค้าเกษตร 
  6.5ลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว 

6.6ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศ โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิม และ
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ ให้ความรู้ เพ่ิมมาตรฐานความปลอดภัย การควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ 
ราคาเป็นธรรม 

  6.7ในระยะต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกันเพ่ือสนับสนุนการฟ้ืน
ตัวของเศรษฐกิจ พร้อมรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม 
  6.8แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝน และปัญหาขาดแคลนน้ าในบางพ้ืนที่และบางฤดูกาล ส่วนภาวะ
ภัยแล้งจะเร่งสร้างแหล่งน้ าขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่เพาะปลูกให้มากท่ีสุด 
  6.9ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ให้สอดคล้องกับต้นทุน และให้มีภาระภาษีที่
เหมาะสม ให้มีการสร้างโรงไฟฟูาเพ่ิมข้ึนด้วยวิธีการที่เปิดเผย โปร่งใส และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม 
  6.10ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บอย่างครบถ้วน โดยปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีด้าน
การค้า และขยายรากฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ เพ่ือสร้างความเป็นธรรมมากขึ้น 
  6.11บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา โดยหาแหล่งเงินระยะยาว และ
ยืดระยะเวลาช าระคืน เพ่ือลดภาระของงบประมาณในอนาคต 
  6.12ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   -ด้านการขนส่งและคมนาคมทางบก โดยเริ่มโครงการรถไฟฟูาขนส่งมวลชนใน 
กรุงเทพมหานครฯ และรถไฟฟูาเชื่อม กรุงเทพมหานครฯกับเมืองบริวารเพ่ิมเติม เพ่ือลดเวลาในการเดินทาง 
และเพ่ือตั้งฐานให้รัฐบาลต่อไป 
   -ด้านคมนาคมทางอากาศ โดยปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ท่าอากาศ
ยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสากลในภูมิภาค เพ่ือรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   -ด้านการคมนาคมทางน้ า โดยพัฒนาการขนส่งสินค้าทางล าน้ าและชายฝั่งทะเล เพ่ือ
ลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 
  6.13ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของ
หน่วยงานในระดับนโยบาย หน่วยงานก ากับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหน่วยงานก ากับดูแล
ระบบราง สนับสนุนภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในภาคขนส่งมากขึ้น รวมถึงการปรับปรุงระบบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
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  6.14พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ 
  6.15ด้านเกษตรกรรม ด าเนินการใน 2 เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่าง ๆ และการสนับสนุนให้สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้า
เกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะผู้ซื้อพืชผล จนถึงการแปรรูปและส่งออกได้ 
  6.16ด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของ
ประเทศ อาทิ ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์ 
เป็นต้น 
  6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ เข้มแข็ง 
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  6.18ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่าง
จริงจัง ซึ่งจะท าให้ภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ 
 7.การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
  7.1เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียนและขยาย
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  7.2พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งสามารถด าเนินธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียน และ
กลุ่มการผลิตของไทยที่จะขยายฐานการผลิตเพ่ิมเติมอีกหลายชนิด 
  7.3พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมทั้งแรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และไม่มีทักษะ 
โดยเร่งรัดขยายผลการใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยค านึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพใน 8 กลุ่ม ควบคู่กับการวางแผนด้านการผลิตให้เพียงพอ การ
ยกระดับฝีมือแรงงาน 
  7.4เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาค
อาเซียนโดยเร่งขับเคลื่อนตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือต่างๆ  
  7.5ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน เพ่ือยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อย 
  7.6พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยปรับปรุงโครงข่ายระบบถนน พัฒนาระบบ National 
Single Window (NSW) และสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่งสินค้าข้ามแดนอย่างต่อเนื่อง 
 8.การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม 
  8.1สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งเปูาหมายให้ไม่ต่ ากว่า 
1% ของรายได้ประชาชาติ และมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30 : 70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  8.2เสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกัน การผลิต
ก าลังคนในสาขาท่ีขาดแคลน 
  8.3ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่ เป็นอุปสรรคต่อการน างานวิจัยไปต่อ
ยอดหรือใช้ประโยชน์ ให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัยของรัฐและภาคเอกชน 
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  8.4ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง ยาน
ยนต์ ไฟฟูา การจัดการน้ าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตาม
ความเหมาะสม 
  8.5ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัย
และพัฒนา และด้านนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาที่ส าคัญให้มีความพร้อม 
 9.การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน 
  9.1ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกปูองและฟ้ืนฟูท่ีอนุรักษ์ ทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา 
  9.2ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน 
  9.3.ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยยึด
แนวพระราชด าริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับปุาได้ 
  9.4บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ ทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ จัดให้มีแผนบริหารน้ าของประเทศ และมีการบูรณาการแผนงาน/งบประมาณร่วมกันของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
  9.5เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค 
เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้
มากที่สุด 
 10.การส่งเสริมการบริหาราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการปูองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  10.1ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค 
และท้องถิ่น จัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม 
  10.2ในระยะแรก กระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดย
รวดเร็ว ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย มิให้เจ้าหน้าที่ประวิงเวลา หรือใช้อ านาจโดยมิชอบ ส่วนในระยะ
เฉพาะหน้าเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะใน
ชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ 
  10.3เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการปูองกัน
การแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล 
  10.4ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือเป็นวาระเร่งด่วนแห่งชาติ และเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการ
ปฏิรูปทุกด้าน 
  10.5ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการ
รักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ  
  10.6ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือปูองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือเป็นวาระเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ใน
การปฏิรูปทุกด้าน 
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  10.7ส่งเสริม สนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ เพ่ือสอดส่อง ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และวางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้เกี่ยวข้อง 
 11.การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
  11.1ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอ่ืนที่
ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ และเป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการ
แผ่นดิน 
  11.2เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมาย และจัดท ากฎหมายให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเอกชนและประชาชน 
  11.3ในระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ 
  11.4น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพ่ือเร่งรัดการด า เนินคดีทุก
ขั้นตอนให้รวดเร็ว เกิดความเป็นธรรมและมีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน สามารถใช้ติดตามผลและปรับปรุง
ประสิทธิภาพของหน่วยงานในระบบการยุติธรรมได้ 
  11.5ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็น
ธรรม ให้เข้าถึงได้โดยง่าย รวดเร็ว ส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพ่ือคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกาส โดย
เน้นความสุจริตและความมีประสิทธิภาพ 
  11.6น ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการปูองกันการฟอกเงินมาใช้ในการปูองกันและ
ปราบปรามผู้มีอิทธิพล และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 

ยุทธศาสตร์หลักขอคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
 ยุทธศาสตร์หลักท่ี คสช. ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน มี 9 ด้าน ดังนี้ 
1.   ยุทธศาสตร์สร้างความเป็นธรรมในสังคม 
2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
3.   ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน 
4.   ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
5.   ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
6.   ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
7.   ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ ให้เกิดประโยชน์    
      กับประชาชนในการใช้บริการอย่างแท้จริง 
8.   ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติ ให้เกิดความม่ันคงและยั่งยืนใน  
      อนาคต ให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 
9.   ยุทธศาสตร์ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 

 ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง 
1.   มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
2.   ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
3.   กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
4.   ใฝุหาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม 
5.   รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม 
6.   มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
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7.   เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
8.   มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ 
9.   มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ  
      เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย และขยาย   
      กิจการ เมื่อมีความพร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต่ า หรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัว 
      ต่อบาป ตามหลักศาสนา 
12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
 

 

 
 

วิสัยทัศน์  :  “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน  คนไทยอยู่ดีกินดี  มีความเสมอภาค     
และเป็นธรรม”       

หลักการของยุทธศาสตร์  :  “ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  เพ่ือความ
สมดุล  และการพัฒนาอย่างยั่งยืน”       

วัตถุประสงค์  : 1. รักษาฐานรายได้เดิม  และสร้างรายได้ใหม่ 
2. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต  (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน) 
3. ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ  (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์) 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  :  1. การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม 
    2. การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่ 
    3. การลดรายจ่าย 
    4. การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์  : ประกอบด้วย  4  ยุทธศาสตร์  ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  เพ่ือหลุด

พ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง  (Growth  &  Competitiveness)  
ยุทธศาสตร์ที่ 2   :  การลดความเหลื่อมล้ า  (Inclusive  Growth)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  (Green  Growth)   
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ  

(Internal  Process)   
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง  
 ประกอบด้วย  9  ประเด็นหลัก  33  แนวทางการด าเนินการ 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
1. ด้านเกษตร 1.1 แผนที่การใช้ดิน (Zoning) เพ่ือผลิตสินค้าเกษตร 

1.2 การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า 
2. ด้านอุตสาหกรรม 2.1 แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning) อุตสาหกรรม 

2.2 ก าหนดและส่งเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต (Bin-plastic, etc.) 
2.3 การเพ่ิมขีดความสามารถให้ SME และ OTOP สู่สากล 
2.4 การน าทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมาเพ่ิมมูลค่า 

3. การท่องเที่ยวและ 
    บริการ 

3.1 แผนที่การจัดกลุ่มเมืองท่องเที่ยว 
3.2 เพ่ิมขีดความสามารถทางการท่องเที่ยวเข้าสู่รายได้ 2 ล้านล้านบาทต่อปี 
3.3 ไทยเป็นศูนย์กลาง Medical Tourism  ของภูมิภาค 

4. โครงสร้างพื้นฐาน 4.1 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน 
4.2 การลงทุนการให้บริการและใช้ประโยชน์ ITC 
4.3 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน 

5. พลังงาน 5.1 นโยบายการปรับโครงสร้างการใช้และราคาพลังงานที่เหมาะสม 
5.2 การลงทุนเพ่ือความมั่นคงของพลังงานและพลังงานทดแทน 
5.3 การเชื่อมโยงแหล่งพลังงานและผลิตพลังงานทางเลือกในอาเซียน 

6. การเชื่อมโยงเศรษฐกิจ 
   ในภูมิภาค 

6.1 การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ และการลงทุน  
เพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน 
6.2 แก้ไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน 
6.3 ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ Eastern seaboard 
6.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

7. การพัฒนาขดีความ  
    สามารถในการแข่งขัน 

7.1 การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขัน (100 ดัชนีชี้วัด) 
7.2 การพัฒนาการสร้าง Brand ประเทศไทย เป็น Modern Thailand 

8. การวิจัยและพัฒนา 8.1 ขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้าน R & D เป็นร้อยละ 1 ของ GDP 
8.2 Talent  Mobility การใช้ประโยชน์จากก าลังคนด้าน S & T 
8.3 การใช้ประโยชน์ Regional  Science Parks  
8.4 การขับเคลื่อนข้อริเริ่มกระบี่ตามกรอบความร่วมมืออาเซียน 
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ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 

9. การพัฒนาพื้นที่และ 
    เมืองเพ่ือเชื่อมโยง 
    โอกาสจากอาเซียน 

9.1 การพัฒนาเมืองหลวง 
9.2 การพัฒนาเมืองเกษตร 
9.3 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 
9.4 การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว 
9.5 การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ 
9.6 กาพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อการค้าการลงทุน 
9.7 การพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อการค้าการลงทุน 
9.8 ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเมืองที่มีศักยภาพ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การลดความเหลื่อมล้ า  ประกอบด้วย  8  ประเด็นหลัก  20  แนวทางการด าเนินการ 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
10. การพัฒนาคุณภาพ 
     การศึกษา 

10.1 ปฏิรูปการศึกษา (ครู หลักสูตร เทคโนโลยีการดูแลเด็กก่อนวัยเรียน และการ
ใช้ ICT ในระบบการศึกษาเช่น แทบ็เล็ตและอินเตอร์เน็ตไร้สาย เปน็ต้น) 
10.2 พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

11. การยกระดับ 
     คุณภาพชีวิตและ 
     มาตรฐานบริการ 
     สาธารณสุข 

11.1 การจัดระบบบริการ ก าลังพล และงบประมาณ 
11.2 การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
11.3 สร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน 
        ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

12. การจัดสวัสดิการสังคม
และการดูแลผู้สูงอายเด็ก 
สตรี ผู้ด้อยโอกาส 

12.1 การพัฒนาระบบสวัสดิการ และเพ่ิมศักยภาพและโอกาส ความเท่าเทียม  
คุณภาพชีวิต 
12.2 กองทุนสตรี 

13. การสร้างโอกาสและ 
     รายได้แก่วิสาหกิจ 
     ขนาดกลางและ 
     ขนาดย่อม (SMEs)  
     และเศรษฐกิจชุมชน 

13.1 กองทุนตั้งตัวได้ 
13.2 กองทุนหมู่บ้าน 
13.3 โครงการ SML 
13.4 โครงการรับจ าน าสินค้าเกษตร 

14 แรงงาน 14.1 การพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมคุณภาพแรงงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการ
และพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 
14.2 การจัดการแรงงานต่างด้าว 
14.3 การพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานในระบบและนอกระบบตามกฎหมาย
อย่างทั่วถึงพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

15. ระบบยุติธรรม      
 เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า 

15.1 การเข้าถึงระบบยุติธรรมของประชาชน 

16. การต่อต้านคอร์รัปชั่น  
      สร้างธรรมาภิบาลและ 
      ความโปร่งใส 

16.1 การรณรงค์และสร้างแนวร่วมในสังคม 
16.2 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลรองรับประชาคมอาเซียน 

17. การสร้างองค์ความรู้ 
     เรื่องอาเซียน 

17.1 ภาคประชาชน 
17.2 ภาคแรงงานและผู้ประกอบการ 
17.3 บุคลากรภาครัฐ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  ประกอบด้วย  5  ประเด็นหลัก  11  แนวทางการด าเนินการ 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
18. การพัฒนาเมือง 
     อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
     เพ่ือความยั่งยืน 

18.1 พัฒนาตัวอย่างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 10 แห่ง เพื่อความยั่งยืน 
 

19. การลดการปล่อยก๊าซ 
      เรือนกระจก (GHG) 

19.1 การประหยัดพลังงาน 
19.2 การปรับปรุงกฎระเบียบ (เช่น green building code) 
19.3 ส่งเสริมการด าเนินงาน CSR เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

20. นโยบายการคลังเพื่อ        
      สิ่งแวดล้อม 

20.1 ระบบภาษีสิ่งแวดล้อม 
20.2 การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาครัฐ 

21. การจัดการทรัพยากร- 
     ธรรมชาติและการ 
     บริหารจัดการน้ า 

21.1 การปลูกปุา 
21.2 การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ า 
21.3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาเซียน 

22. การเปลี่ยนแปลง 
     สภาวะภูมิอากาศ 

2.21 การปูองกันผลกระทบและปรับตัว (mitigation and adaptation) 
22.2 การปูองกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ   
    ประกอบด้วย  8  ประเด็นหลัก  15  แนวทางการด าเนินการ 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
23. กรอบแนวทางและ 
     การปฏิรูปกฎหมาย 

23.1 ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ 
23.2 เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรและองค์กรด้านยุติธรรม 
23.3 ปรับปรุงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาประเทศ 

24. การปรับโครงสร้าง 
     ระบบราชการ 

24.1 เพ่ิมประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการท างานของภาครัฐ 
ด้วยการสร้างความพร้อมในการบริหารการจัดการแบบบูรณาการ โดยมีประชาชน
เป็นศูนย์กลาง 
24.2 ปูองกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น 
24.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบ E - Service 

25. การพัฒนาก าลังคน 
     ภาครัฐ 

25.1 บริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่มีในปัจจุบัน และ 
        เตรียมพร้อมส าหรับอนาคต 
25.2 พัฒนาทักษะและศักยภาพของก าลังคนภาครัฐ และเตรียมความพร้อม 
        บุคลากร ภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน 

26. การปรับโครงสร้างภาษี   26.1 ปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้ และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

27. การจัดสรรงบประมาณ 
 

27.1 พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณให้สามารถสนับสนุนการฏิบัติงาน 
ตามนโยบายรัฐบาล 
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ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
28.กา ร พัฒนาสิ นทรั พย์
ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

28.1 ส ารวจสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน 
28.2 บริหารจัดการสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

  
29. การแก้ไขปัญหาความ 
     มั่นคงจังหวัดชายแดน 
     ภาคใต้ และเสริมสร้าง 
     ความมั่นคงในอาเซียน 

29.1 ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและส่งเสริมการพัฒนาในพ้ืนที่ ๓ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้กรอบนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 2555-2559 
29.2 การเสริมสร้างความมั่นคงของประชาคมอาเซียน 

30. การปฏิรูปการเมือง 30.1 กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ 
 

สรุปกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  มีสาระส าคัญดังนี้ 
 
1) แนวคิดและหลักการ 

ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล       
เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับ
แนวคิด “การพัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึดคน  ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน 
(เข้าใจ เข้าถึง  และพัฒนา)  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้
สังคมสมานฉันท์ และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
 
2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง 

2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(1)  พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรักษาเสถียรภาพ

การพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตร การบริการ การลงทุนให้มีความมั่นคงและเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ  เช่น  ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลาง และ
ขนาดย่อม  พัฒนาการเกษตร ฟ้ืนฟูการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ 

(2)  พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีคุณภาพ มีธรรมาภิบาล เพ่ือพร้อม
รับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น เช่น ส่งเสริมการ
เรียนการสอนนอกระบบ การอาชีวศึกษา ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ส่งเสริมบทบาทของครอบครัว ชุมชน และภาคประชาสังคมในการสร้างวัฒนธรรมในการดูแล
สุขภาพ 
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(3)  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลต่อระบบ

นิเวศ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
ปูองกันปัญหาสิ่งแวดล้อม ฟ้ืนฟูคุณภาพน้ าแม่น้ าเจ้าพระยา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา อนุรักษ์ 
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(4)  เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาเมือง และพ้ืนที่ชายแดน ตามแนวเศรษฐกิจกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน ทั้งแนวเหนือ-ใต้ และแนวตะวันออก-ตะวันตก เพ่ือเป็นประตูการค้าเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้านและนานาชาต ิ

(5)  บริหารจัดการพัฒนาพ้ืนที่เมือง และชนบทอย่างมีส่วนร่วม และเกื้อกูลกัน  เพ่ือให้มีการ
จัดระเบียบรูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนได้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและความต้องการของ
ชุมชน 

2.2 ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วย นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และ

สุพรรณบุรี  ควรเน้นพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมด้วยระบบการผลิตที่ปลอดภัย
ต่อสิ่งแวดล้อม   ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 

(นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) 
(พ.ศ.2557 – 2560) (ฉบับทบทวนปี 2560)  

วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด 
“เป็นแหล่งผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน พัฒนาการค้าชายแดน 

และการท่องเที่ยวทวาราวดี” 
พันธกิจ 
 1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพ่ือน าไปใช้พัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาด และการท่องเที่ยว 
 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรองรับการผลิต การแปรรูป และการท่องเที่ยว 

3. จัดหาและพัฒนาปัจจัยการผลิตให้มีคุณภาพ และปริมาณเพียงพอต่อการผลิตแปรรูป และการ  
    ท่องเที่ยว 

 4. ผลิต แปรรูปสินค้าการเกษตร และการบริหารท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เป็นที่ 
    ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ 

 5. แสวงหาตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนเสริมสร้างช่องทางการจัดจ าหน่ายที่ 
       สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ และกลยุทธ์ มีรายละเอียดดังนี้ 

4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 เปูาประสงค์ 12 กลยุทธ์ 
1.การส่งเสริมความปลอดภัยและ
คุณภาพในการผลิต และส่งออก
สิ น ค้ า เ ก ษ ต ร  แ ล ะ เ ก ษ ต ร
อุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน 

1 . ผู้ บ ริ โ ภ ค ทั้ ง ภ า ย ใ น แ ล ะ
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ บ ริ โ ภ ค สิ น ค้ า ที่
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 

1 . พั ฒ น า ก ล ไ ก ใ น ก า ร เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ให้ได้มาตรฐาน 
2 . เ ส ริ ม ส ร้ า ง ศั ก ย ภ า พ ด้ า น
การตลาด และการประชาสัมพันธ์
สินค้าการเกษตร 
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4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 เปูาประสงค์ 12 กลยุทธ์ 
  3 .ส่ ง เสริ ม   สนับสนุนการน า 

นวัตกรรมมาใช้ในการเพ่ิมมูลค่า
ให้กับสินค้าเกษตร 

2.การเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์อย่างสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 

2 . เ พ่ิ ม ร า ย ไ ด้ แ ล ะ จ า น ว น
นักท่องเที่ยว 

4 . พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ด้ า น ก า ร
ท่องเที่ยว 
5 . พัฒนาปั จ จั ย พ้ืนฐานสิ นค้ า
บริการอย่างมีคุณภาพ 
6 . พั ฒ น า ก า ร ต ล า ด แ ล ะ ก า ร
ประชาสัมพันธ์ 
7.พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
และเสริมสร้างความปลอดภัย 

3.ส่ง เสริมการค้าชายแดนและ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

3.รายได้จากการค้าผ่านชายแดน
เพ่ิมข้ึน 

8 . ส นั บ ส นุ น ก า ร พั ฒ น า เ ข ต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
9.ส่ ง เสริมพัฒนาความสัมพันธ์
ร ะห ว่ า งปร ะ เทศและกา รค้ า
ชายแดน 
10 . พัฒนาผู้ ประกอบการและ
บุคลากรด้านการค้าชายแดน 

4.การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาค
การเกษตรอย่างยั่งยืน 

4.เกษตรกรมีฐานะทางเศรษฐกิจดี
ขึ้น 

11.สร้างแรงจูงใจในการปรับปรุง
พัฒนาการผลิตที่ปลอดภัย 
12.ส่งเสริม สนับสนุนในการเข้าถึง
แหล่งทุนและโอกาสในการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม (ปี พ.ศ.2560) 
วิสัยทัศน์จังหวัดนครปฐม 

“เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมที่ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล 
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” 

พันธกิจ 
 1. ยกระดับการผลิตสินค้าการเกษตรและอุตสาหกรรม ให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัย ได้รับการ 

    รับรองมาตรฐานระดับสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 2. พัฒนาการค้าการลงทุนที่ทันต่อยุคสมัย ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ตลาดทั้ง 
     ในและต่างประเทศ 

3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน   
    ทางการท่องเที่ยว และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้อยู่ในระดับต้นของประเทศ 

 4. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม การสร้าง 
    สังคมท่ีเข้มแข็ง ตลอดจนการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศทุกระดับ 

 5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้คืนความอุดมสมบูรณ์ การดูแลรักษาคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน และสร้างภูมิคุ้มกันรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 
 

3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 เปูาประสงค์รวม 12 กลยุทธ์ 
1 . ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ  ก า ร
เสริมสร้างความปลอดภัยและ
ยกระดับมาตรฐานในการผลิต
การตลาด และการส่งออกสินค้า
เกษตรและอุตสาหกรรม 

1.เศรษฐกิจของจังหวัดมีการเติบโต
อย่างต่อเนื่องและม่ันคง ประชาชน
มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ
และพ้นจากขีดความยากจน 

1.ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ให้
เกิดคุณค่า พัฒนาเทคโนโลยี สร้าง
น วั ต ก ร รม  เ พ่ิ มคุณภ าพแล ะ
ปริมาณการผลิต 
2.เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การ
แปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและพัฒนา
ปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือลดต้นทุนการ
ผลิต 
3.พัฒนาระบบการผลิตและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการตรวจรับรอง
มาตรฐานตามความจ าเป็นในการ
แข่ งขัน และพันธะสัญญาทาง
การค้าและบริการลูกค้า 
4.ส่งเสริมการค้า การลงทุน และ
เพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มี
ประสิทธิภาพด้วยกลไกฐานการ
ผลิตเดียวและตลาดเดียว ตามกฎ
บัตรอาเซียน 
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3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 เปูาประสงค์รวม 12 กลยุทธ์ 
2.การเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่ งขันด้ านการท่อง เที่ ยว เชิ ง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้อยู่
ในระดับต้นของประเทศ 

2 . เ พ่ิมจ านวนราย ได้ จ ากการ
ท่องเที่ยว 

5 . พั ฒ น า ปั จ จั ย พ้ื น ฐ า น แ ล ะ
ระบบโลจิสติกด้านการท่องเที่ยว 
และทรัพยากรการท่ อง เที่ ย ว 
รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวทั้งระบบ 
6.พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ
ด้ านการท่อง เที่ ยวรองรับการ
เติบโตของนักท่องเที่ยวในประเทศ
อาเซียนและนักท่องเที่ยวกลุ่มพ
รีเมี่ยม 
7.พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
และศักยภาพบุคลากรทางการ
ท่องเที่ยว 
8 . พั ฒน า ด้ า น ก า ร ต ล าด แ ล ะ
ประชาสัม พันธ์ด้ วยช่องทางที่
หลากหลาย ทันสมัย เป็นสากล
แบบเข้าถึง ต่อเนื่อง จูงใจ 

3.การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน การเสริมสร้างความ
มั่นคงและสั งคมคุณภาพอย่าง
ยั่งยืน 

3.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ภูมิปัญญา มีภูมิคุ้มกัน สังคมมี
ความเข้มแข็ ง  และมีศักยภาพ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
4.ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการ
ดูแลรักษาให้เกิดความสมดุลและ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด 

9 . เ ส ริ ม ส ร้ า งภู มิ คุ้ ม กั นค ว าม
เข้มแข็ งทางสั งคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้มี
ศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง 
10.เสริมสร้างความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
11.พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
และการบริการสังคมขั้นพ้ืนฐาน
ของจั งห วั ด ให้ มี คุ ณภาพแ ละ
บริการเชิงรุก 
12.อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และควบคุมการ
ใ ช้ ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า และเป็น
ธรรม เป็นฐานรากพัฒนาเศรษฐกิจ 
การเกษตร และสังคมที่ยั่งยืน 
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กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วิสัยทัศน์ 

 “นครปฐมเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย 
มีแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมดี เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่ประชาคมอาเซียน” 

พันธกิจ 
 1. ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 
 2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ า ด้านสาธารณูปโภค/ 

    สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 
 3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ 
 1. การพัฒนาด้านการศึกษามีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ประชาชนมีศักยภาพในการเรียนรู้ เพ่ือ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 2. การท านุบ ารุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3. เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น รวมทั้ง
การส่งเสริมการผลิตผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษเพ่ือการบริโภค 
 4. การจัดการด้านสาธารณสุข กีฬา นันทนาการ สวัสดิการสังคม/การสังคมสงเคราะห์ มีประสิทธิภาพ 
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 5. การเชื่อมโยงระบบการคมนาคมขนส่งมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของชุมชน 
 6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษาให้เกิดความสมดุลอย่างมีคุณภาพ ประชา
ขนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 7. แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/เชิงคุณภาพ มีศักยภาพ และสร้างรายได้
ให้แก่ท้องถิ่น 
 8. ระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วน
ร่วมและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 9. กาพัฒนาคุณภาพชีวิต การคุ้มครองทางสังคม การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ สวัสดิการชุมชน ช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี เด็ก และกลุ่มชาติพันธุ์ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 6 ด้าน  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านการบริหารสาธารณะ 

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า เส้นทาง
จักรยาน ท่อระบายน้ า ท่าเทียบเรือ ระบบการจัดการขยะ ระบบ
บ าบัดน้ าเสีย และซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับ
ความเสียหายจากสาธารณภัย 

แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาระบบจราจร และการคมนาคมขนส่ง 
แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาระบบไฟฟูา – ประปา 
แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าผังเมือง ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ 

และปูองกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์  
แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาแหล่งน้ าคูคลอง  และระบบชลประทาน  เพ่ือการอุปโภค -

บริโภค การเกษตร และอ่ืน ๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมระบบการศึกษาอย่างยั่งยืน 

- พัฒนาระบบการเรียนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและ
ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย และส่งเสริมความเสมอภาคในการศึกษา 
- สร้างศักยภาพทางการศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาทักษะเพ่ือ
เตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และงานรัฐพิธี 

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน แหล่งการเรียนรู้ ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร 
แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ และการปฏิบัติด้านคุณธรรมทาง

ศาสนา จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนาที่ 5  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์
ท้องถิน่ และศาสนสถาน 

แนวทางการพัฒนาที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุน การเฝูาระวังทางวัฒนธรรมในครอบครัว 
สถานศึกษา และชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนา ส่งเสริม และฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชน 

- สร้างทักษะ พัฒนาฝีมือกลุ่มอาชีพ พร้อมรองรับการเข้ าสู่
ประชาคมอาเซียน 
- สร้างเครือข่ายในการพัฒนาอาชีพควบคู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจาก
สารพิษ ผลิตภัณฑ์ชุมชน และอุตสาหกรรม SME 

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคม 
  แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 
  แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนกิจการสาธารณสุข 
  แนวทางการพัฒนาที่ 3  ปูองกัน ต่อต้าน และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคม และงานสวัสดิการสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 5 การปูองกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

แนวทางการพัฒนาที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานบรรเทาสาธารณภัย จัดหาวัสดุ 
ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

แนวทางการพัฒนาที่ 7 เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 
แนวทางการพัฒนาที่ 8 การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมและความสามัคคี 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนพลังงานทดแทน ทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม และมลภาวะ 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 บ ารุงรักษาแม่น้ า ล าคลอง แหล่งน้ าต่าง ๆ และการปูองกันน้ าท่วม

และน้ าเสีย 
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การดูแลรักษา และพัฒนาที่สาธารณะ 
แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิง

สุขภาพ 
แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนา ส่งเสริม พ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวใหม่ 
แนวทางการพัฒนาที่ 6  การเตรียมความพร้อมในการรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมธรรมาภิบาล การปูองกันและปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ 

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้บริหาร และผู้ช่วยเหลือ อปท. สมาชิกสภา 
อปท. ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน 

แนวทางการพัฒนาที่ 4 ปรับปรุง พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการท างานของ
บุคลากร 

 -สร้างประสิทธิภาพ การมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการจัดการ
ความรู้และพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

แนวทางการพัฒนาที่ 5 สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคารสถานที่ 

แนวทางการพัฒนาที่ 6 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น 
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แนวทางการพัฒนาที่ 7 ปรับปรุง พัฒนารายได้ และจัดการสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

แนวทางการพัฒนาที่ 8 เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน 
แนวทางการพัฒนาที่ 9 สนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินงานพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของ

ชาติ กระบวนการยุติธรรมชุมชน และการจัดการความขัดแย้งโดย
สันติวิธี 


