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บทที่ ๑  

บทน ำ 
 

๑.๑ ลักษณะของยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านสิงห์ (พ.ศ.๒๕๕ 9 – ๒๕๖3) เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลต าบลบ้านสิงห์ที่ก าหนด
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่แสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  โดนสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  อ าเภอและแผนชุมชน 

  การวางยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นกระบวนการก าหน ดทิศทางในอนาคตของการพัฒนา โดยก าหนดสภาพการณ์ที่ต้องการให้บรรลุและแนวทางในการ
บรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้า นและเป็นระบบ  เพื่อเป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึง
ประสงค์ได้อย่างเท่ากันกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศ  โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  และใช้แผนชุมชนมาประกอบการจัดล าดับความส าคัญของการแก้ปัญหาและ
วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อเป็นการประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน  โดยใช้เทคนิค  Swot Analysis  ในการก าหนดวิสัยทัศน์และก าหนดภารกิจหลักในการ
พัฒนาท้องถิ่นเพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้  โดยมีวัตถุประสงค์และแนวทางการพัฒนาในแต่ละด้าน  เพื่อก้าวสู่เป้าหมายที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละแห่งต้องการในอนาคตให้สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านสิงห์ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรวบรวมข้อมมูลในด้านต่าง ๆ  โดยสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของเทศบาลต าบลบ้านสิงห์ โดยก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีให้บรรลุผลในทางปฏิบัติที่
สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
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๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ๑. เพื่อเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาล  
  ๒. เพื่อให้สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง  

๓. เพื่อให้สามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

๑.๓ ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนา 
  ๑. การเตรียมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
  ๒. การรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญ  
  ๓. การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน  
  ๔. การก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น  
  ๕. การก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
  ๖. การก าหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่น  
  ๗. การก าหนดและการบูรณาการแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  
  ๘. การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น  
  ๙. การอนุมัติอละการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์  

๑.๔ ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ๑. มีกรอบนโยบายและทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตได้อย่างชัดเจน  
  ๒. สามารถใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ  
  ๓. สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างแท้จริง  
  ๔. สามารถวัดผลส าเร็จของการพัฒนาภายในเวลาก าหนด  
 
 

 



บทที่ ๒ 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลบ้านสิงห์ 

๒.๑ สภาพทั่วไป 
     ๒.๑.๑ ลักษณะที่ตั้ง 
 เทศบาลต าบลบ้านสิงห์ อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอโพธาราม ประมาณ 5 กิโลเมตร  มีขนาดพื้นที่  ๑๘,๗๓๒.๒๕ ไร่ (๒๙.๙๗  ตารางกิโลเมตร) ต าบลบ้านสิงห์
ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสิงห์  เมื่อวันที่  ๒  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๓๘  และได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลต าบลตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘ มีฐานะเป็นนิติบุคคล การบริหารงานอย่างมีอิสระและคล่องตัวมากขึ้น  เทศบาลต าบลบ้านสิงห์เห็น
ความส าคัญของการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ปัจจุบันส านักงานเทศบาลต าบลบ้านสิงห์  ตั้งอยู่เลขที่  ๒๒๒  หมู่ที่ ๔  ต าบลบ้านสิงห์  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  

 

 
ตราสัญลักษณ์ประจ าเทศบาลต าบลบ้านสิงห์ 

 เทศบาลต าบลบ้านสิงห์  มีตราเครื่องหมายเป็นรูปสิงห์  อยู่ใต้จั่วบ้านทรงไทย  ล้อมรอบด้วยลายกนกในกรอบวงกลม  และมีรูปครึ่งวงกลมล้อมเข้าหากันภายในมี
ตัวอักษรเทศบาลต าบลบ้านสิงห์ด้านบน และอ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรีอยู่ด้านล่าง 
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2.1.2อาณาเขตติดต่อ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลบ้านฆ้อง  และอ าเภอโพธาราม  

 ทิศใต้  ติดต่อกับต าบลบ้านไร่  อ าเภอด าเนินสะดวก  ต าบลสามเรือน  

   อ าเภอเมืองราชบุรี  และต าบลดอนทราย  อ าเภอโพธาราม  

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับวัดแก้ว  อ าเภอบางแพ  

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลคลองข่อย  ต าบลคลองตาคตและต าบลเจ็ดเสมียน อ าเภอโพธาราม  

2.1.3  ภูมิประเทศ 

  สภาพพื้นที่ทั่วไปของเทศบาลต าบลบ้านสิงห์  มีลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่ม เป็นแอ่งกระทะซึ่งเกิดจากอิทธิพลของแม่น้ าแม่กลองและแม่น้ านครชัย
ศรี พื้นที่มีลักษณะลาดเทเล็กน้อย ดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวเหมาะส าหรับการท านา ท าไร่ไม้ผล ไม้ยืนต้น ต าบลบ้านสิงห์อยู่ในเขตชลประทาน  โครงการส่งน้ าและบ ารุง
ราชบุรีฝั่งซ้าย  มีคลองส่งน้ าและบ ารุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย  มีคลองส่งน้ าจ านวน  4  เส้น  มีคลองธรรมชาติ และคลองเล็ก ๆ จ านวนมาก ท าให้เกษตรกรมีน้ าใช้ตลอดปี  
2.1.4  เขตการปกครอง 
  เทศบาลต าบลบ้านสิงห์ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน  ดังนี้  
  หมู่ที่   1   บ้านบางกะโด  มีพื้นที่ของหมู่บ้านทั้งสิ้น         898  ไร่  
  หมู่ที่   2   บ้านบางกะโด   มีพื้นที่ของหมู่บ้านทั้งสิ้น  1,315  ไร ่
  หมู่ที่   3   บ้านหนองอ้อ  มีพื้นที่ของหมู่บ้านทั้งสิ้น 950 ไร่ 
  หมู่ที่   4   บ้านสิงห์  มีพื้นที่ของหมู่บ้านทั้งสิ้น 820 ไร่ 
  หมู่ที่   5   บ้านสิงห์  มีพื้นที่ของหมู่บ้านทั้งสิ้น  850 ไร่ 
  หมู่ที่   6   บ้านด่าน  มีพื้นที่ของหมู่บ้านทั้งสิ้น 1,100    ไร ่
  หมู่ที่   7   บ้านก าแพงเหนือ มีพื้นที่ของหมู่บ้านทั้งสิ้น 1,200 ไร่  
  หมู่ที   8   บ้านก าแพงใต้  มีพื้นที่ของหมู่บ้านทั้งสิ้น            740       ไร่ 
  หมู่ที่   9   บ้านโรงหีบ  มีพื้นที่ของหมู่บ้านทั้งสิ้น            870       ไร่ 
  หมู่ที่   10  บ้านน าหัก  มีพื้นที่ของหมู่บ้านทั้งสิ้น            980       ไร่ 
  หมู่ที่   11  บ้านดอนโพ  มีพื้นที่ของหมู่บ้านทั้งสิ้น            830       ไร่ 
  หมู่ที่   12  บ้านทุ่ง  มีพื้นที่ของหมู่บ้านทั้งสิ้น 615       ไร่  
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2.1.5  ประชากรและจ านวนหมู่บ้าน 

  เทศบาลต าบลบ้านสิงห์  มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 12,047 คน  เป็นชาย 5,740 คน   เป็นหญิง 6,307 คน  มีจ านวน ครัวเรือน 4,019 ครัวเรือน  
 
  (สถิติส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านสิงห์ ณ วันที่ 6 มกราคม 2558)  
 

หมู่บ้าน 
จ านวน 

ครัวเรือน 

จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

หมู่ที่ 1 บ้านบางกะโด 211 327 350 677 

หมู่ที่ 2 บ้านบางกะโด 392 632 606 1,238 

หมู่ที่ 3 บ้านหนองอ้อ 394 681 720 1,401 

หมู่ที่ 4 บ้านสิงห์ 624 572 670 1,242 

หมู่ที่ 5 บ้านสิงห์ 338 415 474 889 

หมู่ที่ 6 บ้านด่าน 630 726 796 1,522 

หมู่ที่ 7 บ้านก าแพงเหนือ 214 407 482 889 

หมู่ที่ 8 บ้านก าแพงใต้ 279 496 540 1,036 

หมู่ที่ 9 บ้านโรงหีบ 261 448 524 972 

หมู่ที่ 10 บ้านน้ าหัก 451 669 761 1,430 

หมู่ที่ 11 บ้านดอนโพ 94 132 103 235 

หมู่ที่ 12 บ้านทุ่ง 123 213 262 475 
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2.1.6 การศึกษา 
  เทศบาลต าบลบ้านสิงห์ มีโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จ านวน 4 แห่ง ดังนี้  
 

โรงเรียน สังกัด 
ที่ตั้ง 
หมู่ 

เปิดสอนระดับ จ านวนคร ู จ านวนนักเรียน 

1.โรงเรียนอนุบาลโพธาราม สพฐ 4 อนุบาล – ม.3 46 826 
2.โรงเรียนวัดบางกะโด สพฐ 1 อนุบาล-ป.6 13 123 
3.โรงเรียนวัดหนองอ้อ สพฐ. 3 อนุบาล-ป.6 12 124 
4.โรงเรียนวัดก าแพงใต ้ สพฐ. 9 อนุบาล-ป.6 14 159 

 
  โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน  1  แห่ง  คือโรงเรียนอนุบาลโพธาราม ในด้านการศึกษานั้น เทศบาลต าบลบ้านสิงห์ได้สนับสนุนเพื่อให้เด็กได้รับ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนด้านคุณธรรมและจริยธรรม และส่งเสริมการศึกษาทางด้านสันทนาการให้เด็กมีการพัฒนาการทางด้านสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์  ซึ่ง
เป็นประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติเป็นที่ปรารถนาของผู้ปกครอง  

  เทศบาลต าบลบ้านสิงห์  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านสิงห์  จ านวน    4  ศูนย์ ดังนี้  
 

ศูนย ์ ที่ตั้ง จ านวนครู จ านวนนักเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านสิงห์ หมู่ที่ 4 - ครู  1 คน 

- พนักงานจ้าง 1 คน 
76 คน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางกะโด หมู่ที่ 1 - ครู  1  คน 
- พนักงานจ้าง 1 คน 

28 คน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 3 ครู  1  คน 29  คน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนก าพงใต้ หมู่ที่ 9 ครู  1  คน 43  คน 
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2.1.7 การสาธารณสุข 
  เทศบาลต าบลบ้านสิงห์  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  2  แห่ง  คือ  

ชื่อหน่วยงาน สังกัด 
ที่ตั้ง 
หมู่ที ่

จ านวนพนักงาน/ 
ข้าราชการ 

1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสิงห์ สาธารณสุขอ าเภอโพธาราม 7 6 
2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบางกะโด สาธารณสุขอ าเภอโพธาราม 1 5 

 

  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบ้านสิงห์และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบางกะโด  การสาธารณสุขไม่ค่อยมีปัญหามากนัก เพราะ
เทศบาลต าบลบ้านสิงห์ได้พยายามที่จะพัฒนาในด้านนี้อย่างดีที่สุด 

2.1.8 การรักษาความสงบเรียบร้อย 
  - สถานีต ารวจชุมชน มีจ านวน   1   แห่ง  
  - สถานที่ตั้ง  หมู่ที่  5  ต าบลบ้านสิงห์  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  

2.1.9 การศาสนา 
  เทศบาลต าบลบ้านสิงห์ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดในพระพุทธศาสนา 6 แห่ง ดังนี้  
 

ชื่อวัด ที่ตั้งหมู่ที่ จ านวนภิกษ ุ จ านวนสามเณร 
1.วัดบ้านสิงห ์ 4 17 - 
2. วัดบางกะโด 1 12 - 
3. วัดก าแพงเหนือ 7 12 - 
4. วัดก าแพงใต ้ 9 17 - 
5. วัดหนองอ้อ 3 3 - 
6. ส านักสงฆ์ฟื้นธรรมสถาพร 6 - - 
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 ขนบธรรมเนียมที่ส าคัญ  ได้แก่  ประเพณีแห่ดอกไม้ลาวเวียง 

2.1.10  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 สภาพภูมิอากาศ 
  เทศบาลต าบลบ้านสิงห์  ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอโพธาราม ซึ่งอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู กล่าวคือ อากาศจะแห้งแล้งในช่วงฤดูหนาว 
มีฝนตกชุกและความชื้นในอากาศสูงในช่วงฤดูฝน สรุปได้ว่าลักษณะภูมิอากาศในพื้นที่แบ่งออกเป็นลักษณะภูมิอากาศที่ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
ท าให้อากาศหนาวเย็น และลักษณะภูมิอากาศที่ได้รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ท าให้มีฝนตกชุกและมีอากาศชื้นสูง แบ่งออกได้ 3 ฤดูกาล 
  - ฤดูร้อน    เริ่มต้นตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ –กลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลง และฝ่ายใต้พัดมาปกคลุม
พื้นที่แทน ท าให้อากาศมีความร้อนอบอ้าว โดยทั่วไปและร้อนจัดในเดือนเมษายน 
  - ฤดูฝน      เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม เป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมพื้นที่ท าให้ฝนตกในช่วงเวลาดังกล่าว โดยฝน
ตกชุกมากที่สุดในเดือนกันยายน – ตุลาคม 
  - ฤดูหนาว   เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน – กลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเกิดจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่
แผ่มากปกคลุมพื้นที่ ท าให้อากาศมีความหนาวเย็นและแห้งแล้ง เนื่องจากพื้นที่จังหวัดราชบุรีติดต่อกับจังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่บางส่วนเป็นทิวเขาแนวยาวกั้นชายแดน ท า
ให้อุณหภูมิค่อนข้างสูง มีอากาศร้อนอบอ้าวมากในช่วงฤดูร้อน 

 น  าเสีย 
  น้ าเสียที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ เป็นน้ าเสียจากครัวเรือนที่พักอาศัย และบางส่วนจากสถานประกอบการ เช่น โรงงานผลิตน้ าแข็ง ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
เป็นต้น 

2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น 

2.2.1 การเมืองและการบริหาร 

  สภาเทศบาล  ท าหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติและควบคุมฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านสิงห์ จ านวน 12 คน อยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี  
  นายกเทศมนตรี  มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านสิงห์ มีรองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 คน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
จ านวน 1 คน เลขานุการนายกเทศมนตรี จ านวน 1 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของนายกเทศมนตรี โดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานประจ า  
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 2.2.2 หน่วยเลือกตั ง  แบ่งเป็น 2 เขต รวมจ านวน  17  หน่วย 

 (1) เขตเลือกตั งที่ 1 
      หนว่ยเลอืกตั้งที ่1 หมู่ที่ 1  สถานที่เลือกตั้ง  โรงเรียนวัดบางกะโด  
      หนว่ยเลอืกตั้งที ่2 หมู่ที่ 2  สถานที่เลือกตั้ง  ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2  
      หนว่ยเลอืกตั้งที ่3 หมู่ที่ 2  สถานที่เลือกตั้ง  ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3  
      หนว่ยเลอืกตั้งที ่4 หมู่ที่ 3  สถานที่เลือกตั้ง  ศาลาอเนกประสงค์(หลวงปู่หลิว)  
      หนว่ยเลอืกตั้งที ่5 หมู่ที่ 3  สถานที่เลือกตั้ง  ศาลาอเนกประสงค์(หลวงปู่หลิว)  
      หนว่ยเลอืกตั้งที ่6 หมู่ที่ 4  สถานที่เลือกตั้ง  ศาลาอเนกประสงค์วัดบ้านสิงห์  
      หนว่ยเลอืกตั้งที ่7 หมู่ที่ 4  สถานที่เลือกตั้ง  ศาลาอเนกประสงค์วัดบ้านสิงห์  
      หนว่ยเลอืกตั้งที ่8 หมู่ที่ 5  สถานที่เลือกตั้ง  เต็นท์หน้าประตูน้ าคลองชลประทาน ม.5  
      หนว่ยเลอืกตั้งที ่9 หมู่ที่ 11 สถานที่เลือกตั้ง ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 11  
 

 (2) เขตเลือกตั งที่ 2 
      หนว่ยเลอืกตั้งที ่1 หมู่ที่ 6  สถานที่เลือกตั้ง  ศาลาการเปรียญวัดก าแพงเหนือ  
      หนว่ยเลอืกตั้งที ่2 หมู่ที่ 6  สถานที่เลือกตั้ง  ศาลาการเปรียญวัดก าแพงเหนือ  
      หนว่ยเลอืกตั้งที ่3 หมู่ที่ 7  สถานที่เลือกตั้ง  ร้านค้าชุมชนหมู่ที่ 7  
      หนว่ยเลอืกตั้งที ่4 หมู่ที่ 8  สถานที่เลือกตั้ง  ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8  
      หนว่ยเลอืกตั้งที ่5 หมู่ที่ 9  สถานที่เลือกตั้ง  ศาลาอเนกประสงค์วัดก าพงใต้  
      หนว่ยเลอืกตั้งที ่6 หมู่ที่ 10 สถานที่เลือกตั้ง ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 10  
      หนว่ยเลอืกตั้งที ่7 หมู่ที่ 10 สถานที่เลือกตั้ง ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 10 (เต็นท์)  
      หนว่ยเลอืกตั้งที ่8 หมู่ที่ 12 สถานที่เลือกตั้ง ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12  
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2.2.3 บุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านสิงห์จ านวน         คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2558)  
 ส านักปลัดเทศบาล  จ านวน  51 คน  
    - พนักงานเทศบาล  จ านวน  17 คน  
    - ลูกจ้างประจ า   จ านวน  1 คน  
    - พนักงานจ้าง(ภารกิจ)  จ านวน  5 คน  
    - พนักงานจ้าง(ทั่วไป)  จ านวน  10 คน  
    - พนักงานจ้างเหมาบริการ จ านวน  18 คน  
 กองคลัง    จ านวน  15 คน  
    - พนักงานเทศบาล  จ านวน  7 คน  
    - พนักงานจ้าง(ภารกิจ)  จ านวน  2 คน  
    - พนักงานจ้าง(ทั่วไป)  จ านวน  - คน  
    - พนักงานจ้างเหมาบริการ จ านวน  6 คน  
 กองช่าง    จ านวน  21 คน  
    - พนักงานเทศบาล  จ านวน  5 คน  
    - พนักงานจ้าง(ภารกิจ)  จ านวน  2 คน  
    - พนักงานจ้าง(ทั่วไป)  จ านวน  4 คน  
    - พนักงานจ้างเหมาบริการ จ านวน  10 คน  
 กองการศึกษา   จ านวน  25 คน  
    - พนักงานเทศบาล  จ านวน  9 คน  
    - พนักงานจ้าง(ภารกิจ)  จ านวน  2 คน  
    - พนักงานจ้าง(ทั่วไป)  จ านวน  4 คน  
    - พนักงานจ้างเหมาบริการ จ านวน  10 คน  
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน  60 คน  
    - พนักงานเทศบาล  จ านวน  4 คน  
    - ลูกจ้างประจ า   จ านวน  2 คน  
    - พนักงานจ้าง(ภารกิจ)  จ านวน  - คน  
    - พนักงานจ้าง(ทั่วไป)  จ านวน  23 คน  
    - พนักงานจ้างเหมาบริการ จ านวน  31 คน  
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2.3 งบประมาณ 
  การบริหารรายรับ – รายจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 – 5 ป ี
 

รายรับจริง ประจ าปี 2554 ประจ าปี 2555 ประจ าปี 2556 ประจ าปี 2557 

หมวดภาษีอากร 834,380.60 24,865,000.00 33,035,000.00 790,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
และใบอนุญาต 

637,454.00 395,000.00 465,000.00 430,000.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 529,897.36 400,000.00 640,000.00 640,000.00 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค 
และกิจการพาณิชย ์

1,497,625.00 1,280,000.00 1,280,000.00 1,350,000.00 

หมวดเงินอุดหนุน 17,805,698.00 19,000,000 17,500,000 20,000,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 173,142.00 60,000.00 80,000.00 100,000.00 
หมวดภาษีจัดสรร 31,748,598.86 24,110,000.00 32,260,000.00 37,690,000.00 
รวมรายรับทั งสิ น 53,226,795.83 70,110,000.00 85,260,000.00 61,000,000.00 
     

รายจ่ายจริง ประจ าปี 2554 ประจ าปี 2555 ประจ าปี 2556 ประจ าปี 2557 

หมวดงบกลาง 3,634,675.80 3,753,700.00 3,483,700.00 3,040,000.00 
รายจ่ายประจ า 32,766,216.99 35,222,550.00 42,705,500.00 46,768,700.00 
รายจ่ายเพื่อการลงทุน 7,006,100.00 3,435,300.00 3,432,800.00 6,335,300.00 
รวมรายจ่ายทั งสิ น 43,406,992.29 42,411,550.00 49,622,000.00 56,164,000.00 
     

 
ที่มา : กองคลัง เทศบาลต าบลบ้านสิงห์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 

  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 3 

แผนที่ยุทธศาสตร ์
การวเิคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 

3.1 หลักและแนวคดิในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

       3.1.1 นโยบายรัฐบาล 

 1) วิสัยทัศน์ของรัฐบาล 

  ในช่วง พ.ศ.2555 – 2558 รัฐบาลมุ่งมั่นการพัฒนาประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกและการพัฒนาไปสู่การเจริญเติบโตอย่าง

ยั่งยืน พร้อมทั้งมุ่งมั่นจะสร้างสามัคคี ปรองดองใหเ้กิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งจะน าไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมอืงการปกครองของ

ประเทศให้ก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทุกคน โดยยึดหลักการบริหารที่มีความยืดหยุ่น ค านึงถึงพลวัตการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกที่

มีผลกระทบต่อการด าเนนินโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้รัฐบาลจะด าเนนิการให้บรรลุภารกิจดังกล่าวภายใต้แนวทางหลัก 3 ประการ คือ 

  1) เพื่อน าประเทศไทยไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจที่สมดุล มีความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศมากขึ้น ซึ่งจะเป็นพืน้ฐานที่ส าคัญของการ

สร้างการเตบิโตอย่างมคีุณภาพและยั่งยนืการพัฒนาคุณภาพและสุขภาพคนไทยในทุกช่วงวัย ถือเป็นปัจจัยชี้ขาดความสามารถในการอยู่รอดและแข่งขันได้ของ

เศรษฐกิจไทย 

  2) เพื่อน าประเทศไทยสู่สังคมที่มีความปรองดองสมานฉันท์และอยู่บนพืน้ฐานของหลักนิตธิรรมที่เป็นมาตรฐานสากลเดียวกันมีหลักปฏิบัติที่

เท่าเทียมกันต่อประชนไทยทุกคน 

  3) เพื่อน าประเทศไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 อย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรม และการเมอืงความมั่นคง 

 2) กรอบการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล 

  เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดนิสามารถบรรลุถึงภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล จงึไม่ก าหนดกลยุทธ์และวิธีการด าเนินการที่สอดคล้องกับ

นโยบาย  โดยแบ่งการด าเนนิการเป็น  2 ระยะ คือ 
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  1) นโยบายแร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก เป็นภารกิจเร่งด่วนที่จะต้องด าเนนินโยบายในการสรา้งความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

และการแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นของ 

ประชาชนและผูป้ระกอบการจากภาวะเงินเฟูอและราคาน้ ามัน รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชวีิตของประชาชนโดยการเพิ่มก าลังซือ้ภายในประเทศ  สรา้งสมดุล

และคงวามเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจ สง่เสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยเฉพาะการให้สนิเชื่อเพื่อประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนผู้มรีายได้นอ้ยและ

กลุ่มเกษตรกร รวมทั้งการยกระดับราคาสนิค้าเกษตร  การเพิ่มรายได้ให้แก่แรงงานและผูท้ี่จบการศกึษาระดับปริญญาตรี  การให้เบีย้ยังชีพรายเดือนแบบ

ขั้นบันไดแก่ผู้สูงอายุ นอกจากนั้นจะด าเนนิการเร่งการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและนอกประเทศเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจตอ่ไป 

     2) นโยบายที่จะด าเนนิการในระยะ 4 ปี นอกเหนอืจากนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องด าเนนิการเร่งด่วนในปีแรก  รัฐบาลได้ก าหนดนโยบาย

พืน้ฐานที่จะด าเนนิการในระยะ  4 ปี ของรัฐบาล โดยเริ่มด าเนินการตัง้แต่ปีแรกเป็นต้นไป ดังนี้ 

   - ด้านความมั่นคงแห่งรัฐเทิดทูนและพทิักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตรยิ์ พัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพของกองทัพและระบบ

ปูองกันประเทศ และเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ รวมทั้งการพัฒนาการความพร้อมแหง่ชาติเพื่อใหม้ีความรับมือกับปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่ใน

ทุกด้าน 

   - ด้านสร้างรายได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งจากภายนอกและภายในประเทศขยายบทบาทให้ธุรกิจการเกษตรและอาหารซึ่งเป็นแหล่ง

รายได้และการจา้งงาน เพื่อน าไปสู่การเป็นศูนย์กลางการผลติและการค้าอาหารคุณภาพสูง และยกระดับความสามารถในการแข่งขันโดยการขยายช่องทาง

การตลาดรวมทั้งดึงดูดนักลงทุนเข้ามาลุงทุนในการผลิตสนิค้าและบริการที่มีเทคโนโลยีสูงและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

   - ด้านเศรษฐกิจ ใหค้วามส าคัญในการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมเพี่อให้เศรษฐกิจสามารถเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพ มกีารจา้งงานที่

เต็มที่ รวมทั้งมคีวามระมัดระวังความเสี่ยงจากความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงนิทุนระหวา่งประเทศ และมีการส่งเสริมการสรา้งรายได้ภายในประเทศโดย

การเร่งปรับโครงสรา้งเศรษฐกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ และการสร้างความเข้มแข็งให้กับสภาพแวดล้อมในการเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขัน ขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนการตลาด ภายใต้กรอบความร่วมมือและขอ้ตกลงการค้าเสรี นอกจากนี้ยังให้

ความส าคัญต่อการปรับโครงสรา้งพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อการขนส่งมวลชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลังงานลดต้นทุนการขนส่งเพื่อยกระดับ

คุณภาพชวีิตเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขันสร้างโอกาสในการกระจายการลงทุนไปสู่ชนบท เป็นต้น  
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   - ด้านสังคมและคุณภาพชวีิต เร่งพัฒนาคุณภาพการศกึษาและการสรา้งโอกาสทางการศึกษา พรอ้มทั้งปฏิรูประบบการผลิตครูให้มี

คุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดีและมีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู เรง่พัฒนาเครือขา่ยสารสนเทศเพื่อการศึกษา และพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อให้การกระจายครู เพื่อขจัดปัญหาการขาดแคลนครูในสาขาวิชาหลัก เชน่ คณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษา ดา้นการคุ้มครองแรงงานรัฐบาล

ให้ความส าคัญต่อความปลอดภัยในการท างานและสวัสดิการแรงงาน และหลักประกันความมั่นคงในการท างาน รวมทั้งการเพิ่มประสทิธิประโยชน์ในการ

ประกันสังคมใหม้ากขึ้นและขยายความคุ้มครองถึงแรงงานนอกระบบที่รัฐจะต้องดูแลภายใต้ระบบคุ้มครองแรงงาน  การจัดสวัสดิการและการบริการทางสังคม

แก่ผู้ดอ้ยโอกาสและคนยากจนให้ทั่วถึง รวมทั้งยังเร่งยกระดับฝมีอืแรงงานเพื่อน าไปสู่เปูาหมายใหป้ระเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้แรงงานทั้งระบบและเตรียมการ

รองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานภายใต้ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 นอกจากนีร้ัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพทั้ง

ระบบ โดยการเร่งผลติบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขใหเ้พียงพอ การจัดให้มีมาตรการสรา้งสุขภาพโดยมีเปูาหมายในการลดอัตราการปุวย ตายและ

ผลกระทบจากโรคไม่ติดตอ่เรือ้รัง รวมทั้งการขับเคลื่อนใหป้ระเทศไทยเป็นเลิศในการผลิตภัณฑแ์ละการบริการดา้นสุขภาพและการรักษาพยาบาลในภูมิภาค

เอเชีย 

   - ด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษาและใช้ประโยชน์ทุนทรัพยากรธรรมชาติและ

สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี การสรา้งความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในการใชท้รัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ และการ

ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ นอกจากนี้ยังมกีารสรา้งภูมิคุม้กันและเตรยีมความพร้อมในการรองรับต่อลกระทบจากเปลี่ยนแปลงของสภาพ

ภูมอิากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ 

   - ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม เร่งพัฒนาประเทศให้เป็นสังคมบนพืน้ฐานความรู ้โดยการส่งเสริมการลงทุนใน

การวิจัยพัฒนาร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการใชข้้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การ

วางแผนการผลิตดา้นการเกษตร ยกระดับคุณภาพชวีิต และเสริมสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งเรง่สรา้งนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยให้

เพียงพอต่อความตอ้งการของประเทศ 

   - ด้านต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ส่งเสริมพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน และการใชป้ระโยชน์จากการ

เชื่อมโยงเครือขา่ยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน รวมทั้งเตรยีมความพร้อมของทุกภาคส่วนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558  
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   - ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีพัฒนาระบบราชการ เน้นการบริหารงานเชงิกลยุทธ์เสริมสร้างประสทิธิภาพของระบบ

บริหารงานแบบบูรณาการ รวมทั้งสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นให้มรีะบบที่มปีระสิทธิภาพ โปร่งใส และปรับปรุงระบบการช่วยเหลือ

ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้งการช่วยเหลือด้านกฎหมาย ส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพื่อคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและคนดอ้ยโอกาส รวมทั้งส่งเสริมให้

ประชาชนมโีอกาสรับรู้ขอ้มูลข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม 

3.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 

      1) แนวคดิและทศิทางการพัฒนาประเทศ  

  1. แนวคดิหลัก  

  ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต  

จ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่เหมาะสม ขณะที่การทบทวนผลการพัฒนาประเทศในระยะที่ผ่านมาสะท้อนปัญหาเชิงโครงสรา้งของระบบเศรษฐกิจ 

สังคม วิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการประเทศมี่ไม่เอือ้ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว ทั้งที่มคีวามเสี่ยงในหลายมิตทิี่อาจท าให้ปัญหาตา่ง ๆ รุนแรงมาก

ขึน้ การพัฒนาประเทศในอนาคตจึงจ าเป็นต้องเตรียมความพรอ้มและสร้างภูมิคุม้กันของประเทศให้เข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้

สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างมั่นคง 

  กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จงึมคีวามคิดตอ่เนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ – ๑๐ โดยยึดหลักการ

ปฏิบัติตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในการปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึน้ในทุกภาคส่วนทุกระดับยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณา

การเป็นองค์รวมที่ม ี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”  มกีารเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งมิตติัวคน สังคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและ

การเมอืง เพื่อสร้างภูมิคุม้กันใหพ้ร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ทั้งในระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติขณะเดียวกันใหค้วามส าคัญ

กับการมสี่วนรว่มของทุกภาคส่วนให้สังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ 
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  2. ทศิทางการพัฒนาประเทศ 

        การพฒันาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบบัที่ 11 ได้ตระหนักถึงสถานการณแ์ละความเสี่ยง ซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก

และภายใต้ประเทศ โดยเฉพาะภาวะผันผวนด้านเศรษฐกิจพลังงานและภูมอิากาศที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อประเทศไทยทั้งเชงิบวก

และลบ ดังนั้น ทิศทางการบริหารจัดการประเทศภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จงึเป็นการใชจุ้ดแข็งและศักยภาพที่

มีอยู่ใหเ้ป็นประโยชน์ตอ่การพัฒนาประเทศเพื่อสรา้งความเข้มแข็งและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ

ภายในประเทศที่เน้นเสริมสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลติภาคเกษตร และการประกอบการของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขณะเดียวกันจ าเป็นต้อง

ปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลกและภูมภิาค ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ เพื่อสามารถใช้โอกาสที่เกิดขึน้และเพิ่ม

ภูมคิุ้มกันของทุนที่มอียู่ในสังคมไทยได้อย่างเหมาะสมพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ขณะเดียวกันจ าเป็นต้องสรา้งความพร้อมส าหรับเชื่อมโยงดา้น

กายภาพทั้งโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสรา้งองค์ความรู้ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีนวัตกรรม

และความคิดสรา้งสรรคใ์ห้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย 

 การก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จงึเป็นการสร้างภูมิคุม้กันในมติิตา่ง ๆ เพื่อใหก้ารพัฒนาประเทศสู่

ความสมดุลและยั่งยืน โดยน าทุนของประเทศที่มศีักยภาพมาใช้ประโยชนอ์ย่างบูรณาการและเกือ้กูลกัน พร้อมทั้งเสรมิสร้างให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานการ

พัฒนาประเทศที่ส าคัญได้แก่ การเสริมสรา้งทุนสังคม (ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม) ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ

มุ่งสร้างภูมิคุม้กันตั้งแต่ระดับปัจเจก  ครอบครัวและชุมชน สามารถจัดการความเสี่ยงและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง มโีอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับ

ประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม ส าหรับเสริมสร้างทุนเศรษฐกิจ (ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน) มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้

เข้มแข็ง โดยใช้ภูมิปัญญา วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความคิดสรา้งสรรค ์ให้ความส าคัญกับการปรับโครงสรา้งการคา้และการลงทุนใหส้อดคล้องกับ

ความตอ้งการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ การผลิตเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม และมีการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมภิาคต่าง ๆ บนพืน้ฐานการพึ่งพา

ซึ่งกันและกันในส่วนการเสริมสรา้งทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้ความส าคัญกับการสรา้งความมั่นคงดา้นอาหาร   การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตร มุ่งการเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการเตรียมความ

พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งการสรา้งภูมิคุม้กันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเพิ่ม

บทบาทไทยในเวทีประชาคมโลก 
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  ขณะเดียวกันจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการประเทศเพื่อสรา้งความเป็นธรรมในสังคม ให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบราชการและ

ข้าราชการโดยยึดหลักธรรมาภบิาล เพิ่มประสทิธิภาพการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พัฒนาระบบและกลไกการปูองกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติ มิชอบอย่างมสี่วนรว่ม สง่เสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมและสรา้งความเป็นธรรมใหก้าร

เข้าถึงทรัพยากร ควบคู่ไปกับปลูกจติส านึกค่านิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่ม 

  2) วิสัยทัศน ์พันธกิจ วัตถุประสงค์และเปูาหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11  

      1. วิสัยทัศน ์  

           “สังคมอยู่รว่มกันอย่างมคีวามสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และภูมิคุม้กันต่อการเปลี่ยนแปลง”  

      2. พันธกิจ  

          2.1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มคีุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวติ ได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่มคีุณภาพอย่างทั่วถึงและ

เท่าเทียมกัน มโีอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วนที่ได้รับการเสริมสรา้งให้สามารถมีส่วนรว่มในกระบวนการพัฒนา 

ภายใต้ระบบบริหารขัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม 

          2.2) พัฒนาคุณภาพคนไทยใหม้ีคุณธรรม เรยีนรู้ตลอดชีวติ มีทักษะและการด ารงชีวติอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคม

และชุมชนท้องถิ่นมคีวามเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 

          2.3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนพืน้ฐานความรู ้ความคิดสรา้งสรรค ์และภูมิปัญญา สรา้งความมั่นคง

ด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสรา้งการผลิตและการบริโภคใหเ้ป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสรา้งความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมภิาคเพื่อสรา้งความ

มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

          2.4) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมสี่วนรว่มของชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุม้กันเพื่อ

รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
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 3. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

  3.1)วัตถุประสงค์ 

         - เพื่อเสริมสรา้งสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันตสิุข  

         - เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ ์คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมี

บทบาทหลักในการพัฒนาคนใหม้ีคุณภาพ 

         - เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมเีสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับเครือขา่ยการผลิตสนิค้าและบริการบน

ฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสรา้งสรรคใ์นภูมิภาคอาเซียน มีความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลติและการบริโภคเป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม 

น าไปสู่การเป็นสังคมคารบ์อนต่ า 

         - เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของ

การพัฒนาประเทศ 

     3.2) เปูาหมายหลัก  

         - ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้ าในสังคมลดลง สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจน

ลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ ากว่า 5.0 คะแนน 

         - คนไทยมีการเรยีนรู้อย่างตอ่เนื่อง มสีุขภาวะที่ดี ทีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น  

         - เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความส าคัญกับการเพิ่มผลผลติภาพรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

3.0 ต่อปี เพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มมูลค่าผลติภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑม์วลรวมใน

ประเทศให้มีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40.0 

          - คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน เพิ่มและสทิธิภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ปุาไม้เพื่อ

รักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
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  3.3) ตัวชี้วัด  

           - ดัชนคีวามอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบ สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มรีายได้สูงสุดรอ้ยละ 10.0 กับกลุ่มที่มรีายได้

น้อยร้อยละ 10.0 สัดส่วนอยู่ใต้เส้นความยากจน สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่สามารถเข้าถึงการคุม้ครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น 

           - จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผูเ้รียนทุกระดับการศกึษามีคุณธรรมสัดส่วนประชากรที่เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและ

อินเตอรเ์น็ตความเร็วสูง จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาอัตราการปุวยด้วยโรคไม่ติดตอ่ และดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว  

   - อัตราการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟูอ ผลติภาพการผลิตรวม อันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

ของประเทศ สัดส่วนมูลค่าผลติภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศ 

   - คุณภาพน้ าและอากาศ ร้อยละของพื้นที่ปุาไม้ต่อประเทศ และสัดส่วน รอ้ยละของพื้นที่ปุาไม้ต่อพื้นที่ประเทศ และสัดส่วน

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหัวเปรียบเทียบกับล าดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศตอ่หัว 

  3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

      การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมคีุณภาพและยั่งยนื ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้ง

ภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณไ์ด้ยากและซับซ้อนมากยิ่งขึน้ การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้ก าหนดทิศทางและ

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่เหมาะสม โดยเร่งสร้างภูมิคุม้กันเพื่อปูองกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศต่าง ๆ ใหเ้ข้มแข็งควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและ

สังคมไทยใหม้ีคุณภาพ มโีอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสรา้งโอกาสทางเศรษฐกิจด้วย

ฐานความรู ้และความคิดสรา้งสรรคบ์นพืน้ฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม น าไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยนืยุทธศาสตรก์าร

พัฒนาที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีดังนี ้

  1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความส าคัญกับ 

  1.1) การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมทุกคนในสังคมควบคู่กับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยง

และสร้างโอกาสในชีวติให้แก่ตนเอง  มุง่ปรับโครงสรา้งเศรษฐกิจให้มฐีานการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มคีวามหลากหลายและ

แข็งแกร่งมากขึ้น ส่งเสริมการจัดสรรทรัพยากรใหเ้กความเป็นธรรม ปรับโครงสรา้งภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้เป็นเครื่องมอืสร้างความเป็น 
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ธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและการถือครองทรัพย์สนิ พัฒนาการใชป้ระโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงขอ้มูลข่าวสารในการพัฒนาอาชีพ สง่เสริม

บทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการเสริมสรา้งความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่คนในสังคมไทย รวมทั้งยกระดับคุณภาพระบบการคุ้มครองทางสังคม

ให้ครอบคลุมทุกคนอย่างทั่วถึงสอดคล้องกับความตอ้งการและความจ าเป็น 

   1.2) การบรกิารทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก และการมีส่วนร่วมใน

กระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ  มุง่พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มคีุณภาพและมีช่องทางการเขา้ถึงอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง การจัดหาที่อยู่

อาศัยของผู้มรีายได้นอ้ย การเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมให้มคีุณภาพและประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการเงนิฐานรากและ

ระบบการออมที่หลากหลาย เสริมสรา้งเจตคตดิ้านความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย และพัฒนาระบบฐานขอ้มูลในการคุ้มครองสังคมให้ครอบคลุม

ประชาชนทุกคนตามสิทธิ และสามารถเข้าถึงบริการอย่างมปีระสิทธิภาพ 

   1.3) การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวติในสังคมและสัดส่วนในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และ

การเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี  ให้ทุกคนสามารถแสดงออกทางความคิดอย่างสรา้งสรรค ์เพิ่มศักยภาพและขดีความสามารถของชุนในการจัดการ

ปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของพืน้ที่ ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและองค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่นเป็นพลังในการ่วมพัฒนาสังคม พัฒนามาตรฐานระบบคุ้มครองผู้บริโภค เพิ่มช่องทางการเขา้ถึงขอ้มูลและองค์ความรูเ้กี่ยวกับสิทธิของผูบ้ริโภค สง่เสริม

บทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  

   1.4) การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่า ร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของสังคม และเสริมสร้างการ

บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบการตรวจสอบและการับผิดชอบที่รัดกุม โดยสร้างค่านิยมใหม่ที่ยอมรับร่วมกับบนฐานของความ

ไว้เนื้อเชื่อใจและเกือ้กูลกันในสังคม ส่งเสริมวัฒนธรรมการเมอืงที่มธีรรมาภิบาลน าไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องและเหมาะสม เสริมสร้างระบบบริหาร

ราชการให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ มรีะบบถ่วงดุลอ านาจการตรวจสอบที่เข้มงวดและรอบด้าน พัฒนาราชการให้มคีุณภาพสูง มคีุณธรรม จรยิธรรมทางอาชีพ

และมีความรับผดิชอบ ปฏิรูปการเมอืงไทยทั้งระบบให้เป็นประชาธิปไตยมวลชน สร้างความเท่าเทียมกันในกระบวนการยุติธรรมและเพิ่มช่องทางในการรับข้อ

ร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เยหายและผูไ้ด้รับผลกระทบจากระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสนับสนุนการใชส้ื่อเพื่อสังคมทั้งในระดับประเทศและ

ท้องถิ่นและสังคมออนไลน์ให้เป็นพลังหนุนเสรมิการพัฒนา 
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  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ 

2.1) การปรับโครงสร้างการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม  เป็นการส่งเสริมคู่สมรสที่มคีวามพรอ้มให้มบีุตรเพิ่มขึ้นและรักษา

ระดับอัตราการเจรญิพันธุ์ไม่ใหต้่ ากว่าระดับที่เป็นอยู่ปัจจุบัน สนับสนุนการกระจายตัวและสง่เสริมการตัง้ถิ่นฐานของประชากรใหเ้หมาะสมสอดคล้องกับ

ศักยภาพ โอกาสและทรัพยากรธรรมชาติของพืน้ที่ 

2.2) การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย สอดแทรกการพัฒนาคม

ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูล พัฒนาทักษะให้คนมกีารเรียนรูต้่อเนื่องตลอดชีวติ ตอ่ยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝน

เป็นความคดิสร้างสรรคป์ลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น และจิตใจที่มคีุณธรรม ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย พัฒนาคนด้วยการเรียนรู้ในศาสตร์

วิทยาการ ให้สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงานและเตรียมความพรอ้มสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สรา้งจิตส านึกให้คน

ไทยมีความรับผดิชอบต่อสังคม เคารพกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน สรา้งค่านิยมการผลิตและบริโภคที่รับผดิชอบต่อสิ่งแวดล้อม เรยีนรู้การรองรับการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพภูมอิากาศและภัยพิบัติ 

2.3) การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยสร้างเสริมสุขภาวะคนไทยใหค้วามสมบูรณ์แข็งแรงทั้งทาง

ร่างกายและจติใจ พัฒนาความรูแ้ละทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สรา้งการมีสว่นร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอต่อสุขภาพ 

ควบคู่กับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มคีุณภาพ พร้อมทั้งการส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก การพัฒนาระบบฐานขอ้มูลสุขภาพของประเทศ การพัฒนา

บุคลากรด้านการสาธารณสุขให้เหมาะสมทั้งทางการผลิตและการกระจายบุคลากร ตลอดจนการใชม้าตรการการเงินการคลังเพื่อสุขภาพที่มปีระสิทธิภาพและ

ยั่งยืน 

2.4) การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ มุง่สรา้งกระแสสังคมการเรียนรูเ้ป็นหนา้ที่ของคนไทยทุกคน มีนสิัยใฝรุู้ รักการอ่านตั้งแตว่ัย

เด็กและส่งเสริมการเรยีนรู้รว่มกันของคนต่างวัย ควบคู่กับการส่งเสริมให้องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่าง

สร้างสรรค ์สื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย รวมถึงสง่เสริมการศกึษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรยีน และสร้างสังคมแหง่การเรยีนรู้ที่มีคุณภาพ

และสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชวีิต 
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2.5) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม  เป็นการเสริมสรา้งความเข้มแข็งและพัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทาง

สังคมให้เอื้อตอ่การพัฒนาคน   สรา้งค่านิยมให้คนไทยภูมิใจในวัฒนธรรมไทยและยอมรับความแตกต่างของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ลดปัญหาความ

ขัดแย้งทางความคิดและสรา้งความเป็นเอกภาพในสังคม  สรา้งเครือขา่ยความร่วมมือทางวัฒนธรรมร่วมกับประชาคมโลก โดยเฉพาะประชาคมอาเซียนใหเ้กิด

การไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ขอ้มูลข่าวสาร 

  3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตรความมั่นคงของอาหารและพลัง ให้ความส าคัญกับ 

   3.1) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน  มุง่รักษา ปูองกันและคุ้มครองพื้นที่ที่มี

ศักยภาพทางการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่มทีี่ดนิเป็นของตนเองหรอืมีสทิธิท ากินในที่ดนิ ใชม้าตรการทางภาษีเพื่อบังคับหรอืจูงใจใหบุ้คลคลผูถ้ือ

ครองที่ดินท าประโยชนใ์นพืน้ที่ดังกล่าวมากขึ้น สนับสนุนการกระจายการถือครองที่ถือครองที่ดินอย่างเท่าเทียมและเป็นเป็นธรรมเร่งรักการจัดใหม้ีองค์กรและ

ระบบบริหารจัดการที่ดนิให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานผลิต ภาคการเกษตร ฟื้นฟูและส่งเสริมค่าธรรม วัฒนธรรมที่ดี และวถิีชวีิต

ทางการเกษตรที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 

   3.2) การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร  ภาครัฐใหค้วามส าคัญกับการวิจัยและพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน สนับสนุนการผลิตทางการเกษตร ที่สอดคล้องกับสภาพืน้ที่ ควบคุมและก ากับดูแลให้มกีารน าเข้าและใช้สารเคมี

ทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน ปรับปรุงบริการขั้นพื้นฐานเพื่อการผลิตให้ทั่วถึง สง่เสริมการผลิตที่คงไว้ซึ่งความหลากหลายของพันธุ์พชื และพันธุ์สัตว์ที่

เหมาะสมกับสภาพภูมอิากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศ พัฒนาและเสรมิสร้างองค์ความรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เหมาะสมทางการเกษตร 

รวมทั้งสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีการผลติที่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อมใหแ้ก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 

   3.3) การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต สนับสนุนการผลิตและบริการชุมชนในการสร้างมูลค่าเพิ่ม

สินค้าเกษตร อาหารและพลังงาน สง่เสริมสถาบันการศึกษาในพืน้ที่ใหร้่วมท าการศกึษาวิจัยกับภาพเอกชน สนับสนุนการเกษตรและผูป้ระกอบการน าองค์

ความรู ้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดสร้างสรรคม์าใช้ในการสรา้งมูลค่าเพิ่มสินค้า ผลิตภัณฑเ์กษตรและอาหาร 

ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหาร  มาตรฐานระบบการผลิตสนิค้าเกษตรให้เทียบเท่า ระดับสากล  ส่งเสริมระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรและ 
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ตลาดซือ้ขายสินค้าเกษตรล่วงหนา้ส่งเสริมภาคเอกชนและองค์กรชุมชนเข้ามามีสว่นร่วมในการบริหาจัดการระบบสินค้าเกษตรและอาหารรว่มกับสถาบัน

เกษตรกร เพิ่มประสทิธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจสิติกส์ของภาคเกษตร 

   3.4) การสรา้งความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร มุง่พัฒนาระบบการสรา้งหลักประกันรายได้ของเกษตรกรใหม้ีความ

มั่นคงและครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด พัฒนาระบบประกันภัยพืชผลการเกษตร ส่งเสริมระบบการท าการเกษตรแบบมีพันธสัญญาที่เป็นธรรมแก่ทุกฝุาย 

ยกระดับคุณภาพชวีิต และความเป็นอยู่ของเกษตรกร สรา้งแรงจูงใจให้เยาวชน เกษตรรุน่ใหม่ และแรงงานที่มีคุณภาพเข้าสูอ่าชีพเกษตรกรรม พัฒนาสถาบัน

เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้เป็นกลไกสนับสนุนการพึ่งพาตนเองของเกษตรกร เสริมสรา้งความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการ

น าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารที่มีตน้ทุนต่ าทีเป็นผลมากจากข้อตกลงการเปิดการค้าเสรี 

   3.5) การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรอืนและชุมชน  โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก

ต้นไมแ้ละปลูกปุา โดยชุมชนและเพื่อชุมชนเพิ่มขึน้ สง่เสริมให้เกษตรกรทางการเกษตรด้วยระบบเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุน

ให้มกีารจัดการเผยแพร่ องค์ความรูแ้ละการพัฒนาอาหารศกึษาทุกรูปแบบอย่างตอ่เนื่องและทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมของบุคคล

และ สนับสนุนการสร้างเครือขา่ยการผลิตและการบริโภคที่เกื้อกูลกันในระดับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน ส่งเสริมการน าวัตถุดิบทางการเกษตรที่ผลติได้ใน

ชุมชนและที่เหลอืใช้จากการเกษตรมาผลติเป็นพลังงานทดแทนในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นที่ให้เป็นเครื่องมอืในการสร้างความ

เข้มแข็งดา้นอาหารให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างเป็นระบบ 

   3.6) การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็งภาคเกษตร  ดว้ยการ

ส่งเสริมการวจิัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืชพลังงาน จัดใหม้ีระบบการบริหารจัดการสนิค้าเกษตรที่ใช้เป็นทั้งอาหารและพลังงาน 

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใชพ้ลังงานชีวภาพที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการผลิตและบริการ จัดใหม้ีกลไกก ากับดูแลโครงสรา้งราคาของพลังงานชีวภาพ และ

ปลูกจติส านึกในการใชพ้ลังงานชีวภิาพอย่างมปีระสิทธิภาพและคุม้ค่า 

   3.7) การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน โดยสนับสนุนบทบาทของ

เกษตรกร เครือขา่ยปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเอกชนและชุมชนให้เข้ามามีสว่นร่วมในการก าหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตรปรับกระบวนการ

ท างานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้มกีารรว่มมอืและบูรณาการการท างานอย่างจริงจัง ทั้งในส่วนกลางและระดับพืน้ที่ พัฒนาระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศ 
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ด้านอาหารและพลังงานตั้งแตก่ารผลิต การตลาดไปจนถึงการบริโภค พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการเกษตร ส่งเสริมการร่วมมอืระหว่าง

ประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคีโดยเฉพาะประชาคมอาเซียนที่ก่อให้เกิดความมั่นคงทางดา้นอาหารและพลังงาน 

  4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ 

   4.1) การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน  โดยสร้างความเข้มแข็งให้กับผูป้ระกอบการ โดยเฉพาะ

ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผลักดันให้มบีทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งและแขง่ขันได้ ดว้ยการปรับ

โครงสรา้งการคา้และการลงทุนใหส้อดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายในประเทศปรับโครงสรา้งภาคบริการให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มกับสาขาบริการ

ที่มศีักยภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บนฐานความคิดสรา้งสรรคแ์ละนวัตกรรม พัฒนาระบบเศรษฐกิจสร้างสรรคซ์ึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาธุรกิจ

สร้างสรรคก์ารพัฒนาเมืองสร้างสรรคแ์ละการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์พัฒนาภาคเกษตรบนฐานการเพิ่มผลิตภาพในการผลิตและยกระดับการสร้าง

มูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม และพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่มุง่การปรับโครงสรา้งอุตสาหกรรมให้มคีุณภาพแลยั่งยืนด้วย

การใชค้วามรูด้้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและความคิดสรา้งสรรคส์ู่อุตสาหกรรมฐานความรูเ้ชงิสรา้งสรรคแ์ละเป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม 

   4.2) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโต

อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เน้นการน าความคิดสรา้งสรรค ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพย์สนิทางปัญญา วจิัยและพัฒนาต่อยอด ถ่ายทอด และประยุกต์ใชป้ระโยชน์

ทั้งเชงิพาณิชย์ สังคมและชุมชน โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอือ้อ านวยต่อการพัฒนาและประยุกต์ใชว้ิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมที่ส่งเสริมการใช้

ความคิดสรา้งสรรคแ์ละสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการผลิต ตลอดจนพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมใหท้ั่วถึงและ

เพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในลักษณะของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 

   4.3) การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทยีม และเป็นธรรม  มุง่พัฒนาตลาดเงนิและตลาดทุน 

รวมทั้งก าลังแรงงาน ใหเ้อือ้ต่อการปรับโครงสรา้งเศรษฐกิจ พัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ของ

ประเทศของประเทศให้เชื่อมโยง  การขนส่งทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพและมาตรฐานสู่สากล สรา้งความมั่นคงดา้นพลังงาน

ด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด พัฒนาพลังงานทางเลอืกและเพิ่มประสทิธิภาพการใชพ้ลังงานในทุกระดับ ปฏิรูปกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ทาง

เศรษฐกิจให้เอื้อตอ่การเพิ่มประสทิธิภาพการแขง่ขันและสอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก 
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   4.4) การบรหิารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ  ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการดา้นการเงนิ โดยด าเนิน

นโยบายการเงินที่มคีวามเหมาะสมกับสถานการณแ์ละทันต่อเหตุการณ ์เพิ่มบทบาทตลาดทุนในระบบเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคการเงิน

โลกปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน พัฒนากลไกการเฝาูระวังความผันผวนทางเศรษฐกิจและพัฒนาระบบเตือนภัยแบบองค์รวม เพิ่มประสทิธิภาพในการ

บริหารจัดการโครงสรา้งพื้นฐานทางการเงินทุนระหว่างประเทศ และการบริหารจัดการดา้นการคลังที่ปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ของประเทศ เพิ่ม

ประสิทธิภาพของการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ ปูองกันความเสี่ยงทางการคลัง พัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ส่งเสริมให้

ภาคเอกชนเข้ามามีสว่นร่วมในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการขัน้พืน้ฐานของภาครัฐเพิ่ม และเสริมสรา้งความเข้มแข็งทางการคลังของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ให้ความส าคัญกับ 

   5.1) การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจสิติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิต่าง ๆ  มุง่พัฒนาบริการ

ขนส่งและโลจสิติกส์ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล ปรับปรุงกฎหมายการขนส่งคนและสินค้าที่เกี่ยวข้อง พัฒนาบุคลากรในธุรกิจขนส่งและโลจสิติกส์

เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพื้นที่ชายแดน/เขตเศรษฐกิจชายแดน ตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิตกับพืน้ที่ตอนในของประเทศ 

   5.2) การพัฒนาฐานการลงทุนโดยเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค  มุง่พัฒนาพืน้ที่ในภูมิภาคต่างๆของ

ประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อบ้านและภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว พัฒนาเขต

เศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดน รวมทั้งบูรณาการแผนพัฒนาพืน้ที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้บรรลุประโยชน์ร่วมกันทั้งทางดา้นความมั่นคงและ

เสถียรภาพของพืน้ที่ 

   5.3) การสรา้งความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการพัฒนาความรว่มมอืระหว่างและภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพ ใน

การพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ เสรมิสร้างความเข้มแข็ง ให้สถาบันการศกึษาทั้งของรัฐและเอกชนให้มมีาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

ยกระดับทักษะฝมีอืแรงงาน ก าหนดมาตรฐานของคุณภาพสินค้าและบริการ ที่เป็นการปูองกันสินค้าและบริการน าเข้าที่ไม่ได้คุณภาพทั้งในประเทศไทยแล

ประเทศเพื่อนบ้าน 
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   5.4) การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์ เป็นทางเลือกในการด าเนิน

นโยบายระหว่างประเทศในเวทโีลก  มุง่รักษาบทบาทของคนไทยในการมสี่วนรว่มก าหนดยุทธศาสตรข์องกรอบความรว่มมอืที่ด าเนินอยู่ รวมทั้งรักษาดุลย

ภาพของปฏิสัมพันธ์กับมหาอ านาจทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอ านาจใหม่ 

   5.5) การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การเคลื่อนย้ายแรงงาน และ

ส่งเสรมิแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยเร่งด าเนินการดา้นความร่วมมอืในการก าหนดมาตรฐานฝมีอืในการก าหนดมาตรฐานฝมีอืระหว่างประเทศเพื่ออ านวย

ความสะดวกการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมภิาค ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการในการขยายการลงทุนไปสู่ตา่งประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อบ้าน คุม้ครอง

และส่งเสริมสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ 

   5.6) การมีส่วนร่วมอย่างส าคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชวีิต ป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม 

ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย มุ่งพัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการปูองกันและแก้ปัญหาข้ามชาติดา้นการก่อการรา้ย ยาเสพติด 

และการหลบหนีเขา้เมืองทั้งระบบ พัฒนาศักยภาพและความรว่มมอืภายในภูมิภาคเพื่อเตรยีมความพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุฉุกเฉิน และร่วมมอื

ในการปูองกันการตดิเชื้อและการแพรร่ะบาดของโรคอุบัติใหมแ่ละโรคระบาดซ้ า 

   5.7) การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดรีะหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีจรยิธรรมและไม่

ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงก าไร  เป็นการด าเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือดา้น

สิ่งแวดล้อมในระดับอนุภูมิภาค เสริมสรา้งการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการที่น าสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมและอ านวยความสะดวก

องค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาผลก าไรให้มบีทบาทเพิ่มขึน้ในการให้ไทยเป็นฐานการด าเนินความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศในภูมภิาค 

   5.8) การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว เป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้

ได้รับผลกระทบทั้งทางเชิงบวกและลบให้สามารถพัฒนาศักยภาพและโอกาสของตนเองในการใชป้ระโยชน์จากการเปิดการค้าเสรี โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมที่ได้รับการสนับสนุน เยียวยาและดูแลจากรัฐในกรณีที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน 
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   5.9) การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในการ

พัฒนาภูมิภาค  โดยจัดให้มสีิทธิประโยชนแ์ละอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น เพื่อใหม้ีการจัดตัง้ส านักงานปฏิบัติการภูมภิาค และสนับสนุนบทบาทขององค์กร

ระหว่างประเทศที่ไม่แสวงก าไร 

   5.10) การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคกีารพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น  มุง่สรา้ง

ศักยภาพชุมชนท้องถิ่นให้รับรู้และเตรยีมพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพืน้ที่ในการก าหนด

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนใต้ใหส้ามารถพัฒนาเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน สง่เสริมศักยภาพด้าน

วิชาการและเครือขา่ยของสถาบันการศึกษาของไทยที่สามารถสร้างความใกล้ชิดและปฏิสัมพันธ์กับประเทศในอนุภูมภิาค 

  6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ 

   6.1) การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มุง่รักษาและฟื้นฟูพื้นที่ปุาและเขต

อนุรักษ์พัฒนาระบบฐานขอ้มูลและการจัดการองค์ความรูใ้ห้เป็นเครื่องมอืในการวางแผนและบริหารจัดการ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ดนิและการ

จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรง่รัดการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ าเพื่อเพิ่มปริมาณน้ าต้นทุน สง่เสริมให้เกิดการใช้น้ า

อย่างมปีระสิทธิภาพจัดท าแผนแมบ่ทโครงสรา้งพื้นฐานด้านทรัพยากรน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเป็นระบบ รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์จาก

ทรัพยากรชวีภาพ 

   6. 2) การปรับกระบวนการทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรยีมพร้อมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอน

ต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดยปรับโครงสรา้งการผลิตของประเทศและพฤติกรรมการบริโภคเพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่เศรษฐกิจคารบ์อนต่ าและเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลังงานในภาคคมนาคมและขนส่งเพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก พัฒนาเมอืงที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมเนน้การ

วางผังเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศเข้าด้วยกัน 

   6.3) การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เพื่อให้สังคมมีภูมิคุม้กัน มุง่

พัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมอืในการบริหารจัดการเพื่อรองรับกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ รวมถึงพัฒนาศักยภาพชุมชนให้พร้อม

กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 
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   6.4) การเตรยีมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ดว้ยการจัดท าแผนที่และจัดล าดับพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับประเทศ 

ภูมภิาคและจังหวัด ยกระดับการจัดการภัยพิบัติให้มปีระสิทธิภาพพัฒนาระบบฐานขอ้มูล การสื่อสารโทรคมนาคม สง่เสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีดา้นการจัดการภัยพิบัติ พัฒนาระบบงานอาสาสมัครของประเทศอย่างจริงจัง และใหม้ีมาตรฐานตามหลักสากล สนับสนุนภาคเอกชน สถาน

ประกอบการ โรงเรียนและท้องถิ่นให้มกีารเตรียมความพร้อม และจัดท าแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ 

   6.5) การสรา้งภูมิคุม้กันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ มุ่งติดตามและเฝาูระวัง

มาตรการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าและการลงทุน เตรยีมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการทางการค้าและข้อตกลง

ระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ ศกึษาผลกระทบและก าหนดแผนกลยุทธ์รายสินคา้ รวมทั้งมาตรการเยียวยาในสินค้า

และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง สง่เสริมให้ผู้สง่ออกท าคารบ์อนฟุตพริน้ต์ และสร้างแรงจูงใจให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆ  เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

   6.6) การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่าง

ประเทศ เป็นการศกึษารายละเอียดและสรา้งความเข้าใจในพันธกรณีติดตามสถานการณก์ารเจรจาและท่าทีของประเทศตา่ง ๆ พัฒนาบุคลากรภาครัฐ  เพื่อ

เสริมสรา้งทักษะการเจรจาพัฒนาความรว่มมอืในกลุ่มอาเซียน  และประเทศคู่คา้ส าคัญ สนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกรณีและขอ้ตกลงระหว่างประเทศ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   6.7) การควบคุมและลดมลพิษ มุ่งลดปรมิาณมลพิษทางอากาศเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ าเสียชุมชน  พัฒนา

ระบบการจัดการของเสียอันตราย ขยะอเิล็กทรอนิกส์ และขยะตดิเชื้อลดความเสี่ยงอันตราย การรั่วไหล การเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี และพัฒนาระบบเตือนภัย 

แจ้งเหตุฉุกเฉินและระบบการจัดการเมื่อเกิดอุบัติภัยด้านมลพิษ 

   6.8) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ  โปร่งใสและเป็นธรรมอย่าง

บูรณาการ มุ่งส่งเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าในการ

เข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐใหเ้อือ้ต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟู ผลักดันให้มกีารจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมเพื่อสรา้ง

แรงจูงใจในการใชท้รัพยากรธรรมชาติอย่างมปีระสิทธิภาพและลดการก่อมลพิษ สร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาระบบฐานขอ้มูลและ

ระบบติดตามประเมินผล รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 
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  4) การบรหิารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สู่การปฏิบัติ 

      การบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยยึด

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เป็นกรอบทิศทางหลัก และแปลงสู่การปฏิบัติในระดับต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับสภาพภูมสิังคมและการกระจายการพัฒนาลงสู่พื้นที่ โดย

ยึดหลักการพัฒนาพืน้ที่ภารกิจและการสีสว่นร่วมให้จังหวัดเป็นพืน้ที่ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา และเป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนาจากระดับชุมชนสู่ประเทศ

และประเทศสู่ชุมชน เพื่อการใชอ้งค์ความรู ้เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรา้งสรรคใ์ห้เป็นเครื่องมอืหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วนทั้ง

ระดับพืน้ที่ ท้องถิ่นและชุมชนใช้กลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชนและสื่อมวลชนอย่างบูรณาการให้การขับเคลื่อนเกิด

ประสิทธิภาพด้วยกระบวนการสร้างเครือขา่ยหรือคลัสเตอร์ที่ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาศักยภาพของพืน้ที่ โดยมีแนวทางส าคัญ ดังนี้ 

  1) การสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส าคัญและพร้อมเข้าร่วมในการผลักดันแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไปสู่

การปฏิบัติ  โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักและยอมรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สร้างความเข้าใจใหภ้าคการเมอืงใน

เปูาประสงค์และแนวทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และผลักดันให้ภาคการเมอืงน าประเด็นการพัฒนาส าคัญไปผสมผสานในการจัดท านโยบาย รวมทั้งจัดท า

คู่มอืการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เผยแพร่ใหภ้าคีการพัฒนารับรู้และน าไปปฏิบัติ 

  2) การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 นโยบายรัฐบาล แผนการบรหิารราชการแผ่นดิน และแผนระดับอื่น ๆ  

โดยก าหนดประเด็นการพัฒนาส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์โดยก าหนดประเด็นการพัฒนาส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11  ที่เสนอต่อ

สาธารณะอย่างชัดเจน บูรณาการประเด็นการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่มคีวามเชื่อมโยงกัน และจัดท าเป็นแผนการลงทุนหรอืแผนพัฒนาเฉพาะด้านที่

ตอบสนองการพัฒนาในหลายมิตเิชื่อมโยงแนวคิดพืน้ฐาน ยุทธศาสตร ์ประเด็นการพัฒนาส าคัญ และแผนพัฒนาเฉพาะด้านภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เข้า

กับนโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดนิ และแผนระดับต่าง ๆ จัดท ายุทธศาสตรก์ารจัดสรรงบประมาณแบบมีสว่นร่วม โดยบูรณาการสาระส าคัญ

ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกัน รวมถึงก าหนดแนวทางจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

และแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้แนวทางการพัฒนาภาคที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ตลอดจนผลักดันให้ภาคเอกชนน าประเด็นการพัฒนาส าคัญใน

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 พิจารณาประกอบการจัดท าแผนการลงทุนทางธุรกิจ 
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  3) การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนของภาคกีารพัฒนาต่าง ๆ  น าการวิจัยเป็นเครื่องมอืในการขับเคลื่อนการพัฒนา 

ปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ ใหเ้อือ้ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาน าเทคโนโลยีสารสนเทศใชเ้ป็นเครื่องมอืในการสื่อสาร จัดท าฐานขอ้มูลที่ภาคส่วนต่าง ๆ เข้าถึงและ

ใช้ประโยชน์ได้งา่ย รวมทั้งสรา้งช่องทางให้ประชาสังคมมโีอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมกิจกรรมการพัฒนา 

  4) การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนฯ ที่ชัดเจน สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11  ในระดับประเทศ

และระดับพืน้ที่ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ สนับสนุนให้เชื่อมโยงคณะกรรมการระดับชาติที่มอียู่น าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มาเป็นกรอบด าเนนิงานอย่างเป็น

รูปธรรมให้จังหวัดเป็นจุดประสานการพัฒนาระดับพืน้ที่ รวมทั้งประสานและผลักดันกลไกนอกภาครัฐมสี่วนรว่มขับเคลื่อนแผนฯมากขึน้ 

  5) การเสริมสร้างบทบาทของทุกภาคส่วนให้สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ พัฒนาศักยภาพ

ประชาชนให้มบีทบาทส าคัญในกระบวนการพัฒนา สรา้งความเข้มแข็งของชุมชนให้พร้อมรองรับกับความเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นทุกรูปแบบ ผลักดันให้สถาบันการศกึษาในพืน้ที่เข้าร่วมพัฒนาชุมชนให้มากขึ้นสนับสนุนใหภ้าคเอกชนมบีทบาทน าในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมที่ดี และพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหเ้ป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

  6) การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11  โดยติดตามความก้าวหน้าประเมินผลส าเร็จและผลกระทบของการด าเนินงานอย่าง

ต่อเนื่องตามประเด็นการพัฒนายุทธศาสตรแ์ละผลการพัฒนาในภาพรวมพัฒนากลไกการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้งการตดิตาม

ประเมินผลการบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สู่การปฏิบัติในภาพรวม การตดิตามประเมินผลการพัฒนาระดับพืน้ที่ และการตรวจสอบของภาค

ประชาชนให้เข้มแข็ง โดยสนับสนุนให้ภาคประชาชนรวมกลุ่มตดิตามความก้าวหน้าตรวจสอบความโปร่งใสและความส าเร็จของโครงการตา่ง ๆ  ตลอดจนพัฒนา

ระบบฐานขอ้มูลให้เชื่อมโยงเป็นเครือขา่ยในทุกระดับทั้งฐานขอ้มูลระดับภาพรวมและระดับพืน้ที่ 

 3.1.3 แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ.2555-2558)  

  นโยบายที่ 1นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนนิการในปีแรก 

  สถานการณข์องประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาต้องประสบกับปัญหาความคิดเห็นที่แตกต่างกันในสังคม  ซึ่งสง่ตอ่ความสามัคคีและความ

ปรองดองของคนในชาติ  ประกอบกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องของราคาพลังงานและค่าครองชีพที่สูงขึน้ มีความเหลื่อมล้ า

ทางเศรษฐกิจและปัญหาทางสังคม อาทิ ปัญหาการทุจริตและปัญหาคุณภาพของระบบการศกึษา ตลอดจนปัญหาความไม่สงบในพืน้ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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และความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน  สถานการณท์ี่เกิดขึน้ดังกล่าวเป็นปัญหาเร่งดว่นที่รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายที่ตอ้งเร่งแก้ไขใหลุ้ล่วงโดยเร็วเพื่อให้

สังคมไทยกลับสู่ความสงบเกิดความสามัคคีของคนในชาติ มีความมั่นคงและประชาชนสามารถมีรายได้ที่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย และมีโอกาสในการสร้างรายได้

เพิ่มขึน้ซึ่งการด าเนินการตามแผนบริหารราชการแผ่นดนิจะครอบคลุมการแก้ไขปัญหาเรง่ดว่นที่ประเทศไทยและคนไทยก าลังเผชิญอยู่ใน 3 เรื่องได้แก่ 

  1) การสรา้งความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ การสรา้งความมั่นคงในสังคมและการพัฒนาการเมอืงของประเทศเพื่อให้คนไทยหัน

กลับมาอยู่ร่วมกันอย่างพี่อย่างนอ้ง มีความสามัคคีสังคมไทยมีความสงบสุข และปลอดจากปัญหายาเสพติด ปัญหาทุจรติประพฤติมิชอบ และความไม่สงบใน

พืน้ที่ชายแดนภายใต้ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยใหก้้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง โดยเร่งด าเนนิการสรา้งความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ การแก้ไข

ปัญหายาเสพติดตามกระแสพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินนีารถ การปูองกันและปราบปรามคอร์รัปชั่นในภาครัฐ การแก้ไขปัญหา

จังหวัดชายแดนภาคใต้และการปฏิรูปการเมอืงที่ประชาชนมสี่วนรว่มอย่างกว้างขวาง 

  2) การแก้ไขปัญหาคา่ครองชีพของประชาชน และการสร้างโอกาสในการสรา้งรายได้ และการเสริมสรา้งคุณภาพชวีิตของเยาวชนและ

ประชาชนโดยเพิ่มรายได้ให้ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการลดรายจ่ายของประชาชน ทั้งในด้านราคาและพลังงาน สรา้งโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

เพื่อสร้างอาชีพรวมทั้งการสร้างหลักประกันในด้านสุขภาพ และการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการศกึษาของเยาวชนไทย 

  3) การสรา้งความมั่นคงของฐานทรัพยากรเพื่อการเกษตร การสรา้งรายได้ของประเทศและการสรา้งความสัมพันธ์ที่ดีกับต่างประเทศ เพื่อ

สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยสร้างความมั่นคงของภาคการผลิตทางการเกษตรด้วยการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการและขยายเขตพืน้ที่

ชลประทาน การสร้างรายได้เข้าประเทศผ่านการท่องเที่ยว และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการฟื้นฟูสัมพันธ์อันดแีละความรว่มมอืทาง

เศรษฐกิจกับประเทศตา่ง ๆ รวมทั้งการลดภาษีเงนิได้นิตบิุคคลและการขยายฐานภาษีเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และการรองรับการเข้าสู่การเป็น

ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 การด าเนินดังกล่าวของรัฐบาลใต้นโยบายเร่งด่วนที่จะด าเนนิการในปีแรก รัฐบาลได้ก าหนดเปูาหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์และ

วิธีด าเนนิการที่ส าคัญ ดังนี ้

    3.1) สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย  

    3.2) ก าหนดให้การแก้ไขและปูองกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแหง่ชาติ  

    3.3) ปูองกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง 

    3.4) ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายพื้นที่ชลประทาน  
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    3.5) เร่งน าสันติสุขและความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้  

    3.6) เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความรว่มมอืกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ  

    3.7) แก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชนและผูป้ระกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟูอและราคาน้ ามันเชื้อเพลิง  

    3.8) ยกระดับคุณภาพชวีิตของประชาชน โดยเพิ่มก าลังซือ้ภายในประเทศ สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมคีุณภาพใหแ้ก่ระบบเศรษฐกิจ

มหภาค 

    3.9) ปรับลดภาษีเงนิได้นิตบิุคคล ใหเ้หลือรอ้ยละ 23 ในปี พ.ศ.2555 และลดลงเหลือรอ้ยละ 20 ในปี พ.ศ.2556  

    3.10) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน  

    3.11) ยกระดับราคาสนิค้าเกษตรและให้เกษตรเข้าถึงแหล่งเงินทุน  

    3.12) เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ  

    3.13) สนับสนุนการพัฒนางานศลิปหัตถกรรมและผลิตภัณฑช์ุมชนเพื่อการสรา้งเอกลักษณ์และการผลิตสนิค้าในท้องถิ่น  

    3.14) พัฒนาระบบประกันสุขภาพ  

    3.15) จัดหาเครื่องคอมพวิเตอร์แท็บเล็ตใหแ้ก่โรงเรียน  

  นโยบายที่ 2 ความมั่นคงของรัฐ 

  ความมั่นคงของประเทศมีความส าคัญต่อการด ารงอยู่และพัฒนาเพื่อสร้างความเจริญของประเทศอย่างตอ่เนื่อง โดยรัฐบาลจะเทิดทูนและ

พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตรยิ์และน้อมน าพระราชด าริทั้งปวงไว้เหนอืเกล้าเหนอืกระหม่อมพรอ้มทั้งอัญเชญิไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม พัฒนาและ

เสริมสรา้งศักยภาพของกองทัพและระบบปูองกันประเทศให้มีความพร้อมพิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตย ความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ พัฒนาและ

เสริมสรา้งความร่วมมือระหว่าประเทศ รวมทั้งจะแก้ไขปัญหาต่างๆ กับประเทศเพื่อนบ้านบนพืน้ฐานของการสรา้งบรรยากาศความไว้เนือ้เชื่อใจ พัฒนาระบบ

เตรียมพร้อมแหง่ชาติโดยเน้นการบริหารวิฤตการณ์เพื่อเผชิญปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ในทุกด้านและเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์กร

อาชญากรรม การค้ามนุษย์ ผูห้ลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างดา้วผดิกฎหมายและบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน โดยมีประเด็นนโยบายที่ส าคัญ ได้แก่  
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  1) เทิดทูนและพทิักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตรยิ์  

  2) พัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบปูองกันประเทศ  

  3) พัฒนาและเสรมิสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ  

  4) พัฒนาระบบการเตรียมพรอ้มแห่งชาติ  

  5) เร่งด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรม การค้ามนุษย์   ผูห้ลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างดา้วผดิกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มี

สถานะชัดเจน 

  นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ 

  ภายใต้สถานการณ์และสภาวะแวดล้อมของเศรษฐกิจโลกที่มคีวามไม่แน่นอนสูง และอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ ประเทศ

ไทยมีความจ าเป็นที่จะต้องปรับโครงสรา้งเศรษฐกิจให้มคีวามสมดุล สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศเพื่อลดการพึ่งพาเศรษฐกิจต่างประเทศ 

และพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อเป็นรากฐานในการพึ่งพาตนเองและแข่งขันได้ในระยะยาว นอกจากนีป้ัญหาความเหลื่อมล้ ายังเป็นประเด็นส าคัญที่ตอ้งได้รับ

การแก้ไขเพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาในอนาคต นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลจงึมุง่เน้นการเติบโตอย่างมคีุณภาพและยั่งยนื  เร่งใหเ้ศรษฐกิจขยายตัว

เต็มที่ตามศักยภาพ ขณะเดียวกันจะตอ้งสง่เสริมการกระจายรายได้และขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการและปัจจัยการผลิตให้มีความเป็นธรรม สรา้ง

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจให้เอือ้อ านวยต่อการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคเอกชนให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ มกีาร

ด าเนนินโยบายการเงินและการคลังที่สอดประสานกัน เพื่อสร้างเสถียรภาพการคลังของประเทศ และเสถียรภาพของระบบการเงนิเพื่อให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อความ

เสี่ยงต่างๆ นอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน โดยเฉพาะการขนสง่ในระบบรางเพื่อลดตน้ทุนการผลิต ก าหนดนโยบายด้าน

พลังงานที่เหมาะสม เพื่อสรา้งขดีความสามารถในการแข่งขันในภาคการลงทุนและการผลิตของไทย ทั้งนีจ้ะเพิ่มบทบาทให้ภาคเอกชนในการเข้าร่วมลงทุนโน

โครงสรา้งพื้นฐานและปรับปรุงรัฐวิสาหกิจใหม้ีประสิทธิภาพ เพื่อลดภาระทางการคลังภาครัฐในภาคการผลิตนัน้รัฐบาลจะสร้างความแข็งแกร่งให้ภาคการผลิต

ให้สามารถพึ่งตนเองได้เพิ่มผลติภาพการผลิต และมุ่งเน้นการผลิตบนฐานนวัตกรรม องค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลคา่ทางเศรษฐกิจ เพื่อให้ธุรกิจไทย

สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกและเตรียมความพรอ้มในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีเปูาหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ วิธีด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้ 
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  1) นโยบายเศรษฐกิจมหภาค  

  2) นโยบายสร้างรายได้  

  3) นโยบายปรับโครงสรา้งเศรษฐกิจ  

      3.1) ภาคเกษตร  

      3.2) ภาคอุตสาหกรรม  

      3.3) ภาคการท่องเที่ยว การบริหาร และการกีฬา  

      3.4) ภาคการตลาด การคา้และการลงทุน  

  4) นโยบายโครงสรา้งพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อขนสง่มวลชน และการบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการ  

  5) นโยบายพลังงาน  

  6) นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชวีิต  

  การด าเนินนโยบายสังคมและคุณภาพของรัฐบาลมุ่งให้คนไทยมีคุณภาพชวีิตที่ดีมศีักยภาพและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมที่มคีุณภาพ

โดยรัฐบาลจะเร่งพัฒนาคุณภาพการศกึษา ยกระดับองค์ความรูใ้ห้ได้มาตรฐานสากล สรา้งโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่ม พร้อมทั้งปฏิรูประบบการ

ผลติครูปรับปรุงระบบเงินเดอืน คา่ตอบแทน แก้ปัญหาหนีส้ินครู เร่งพัฒนาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ สนับสนุนการ

วิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างทุนปัญญาและเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ตอ้งการมีงาน

ท าและสถานประกอบการเข้าถึงขอ้มูลข่าวสาร ต าแหน่งว่างงานและความตอ้งการแรงงานได้โดยสะดวก ให้การคุ้มครองแรงงาน ดูแลหลักประกันความมั่นคง

ในการท างานแก่ผู้ใชแ้รงงานตามกฎหมาย เร่งยกระดับแรงงานให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้แรงงานฝีมอืทั้งระบบ และจัดระบบบริหารจัดการเพื่อจัดระเบียบ

แรงงานข้ามชาติ เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ตลอดจนให้ความส าคัญกับการลงทุนด้านบริการสุขภาพ โดย

มุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพทั้งระบบอย่างบูรณาการเชื่อมโยงในทุกระดับ จัดให้มรีะบบสารสนเทศทางสาธารณสุขที่มปีระสิทธิภาพ   พัฒนาสถาน 
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บริการปฐมภูมิที่สมบูรณ์แบบทั่วไปเทศควบคู่กับผลติบุคลากรทางดา้นสาธารณสุขให้เพียงพอกับประชากรในพืน้ที่และพัฒนาขดีความสามารถของอาสาสมัคร

สาธารณสุข พัฒนาคุณภาพชวีิตประชากรตั้งแต่ในช่วงตั้งครรภแ์ละทุกช่วงวัย จัดให้มมีาตรการสรา้งสุขภาพเพื่อลดอัตราปุวย ตายและผลกระทบจากโรคไม่

ติดตอ่เรื่อรังและขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นเลิศในผลติภัณฑ์และการบริการด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลในภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้รัฐบาลจะ

ด าเนนิการให้ศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรมมีบทบาทน าในการรว่มเทิดทูนสถาบันหลักและร่วมสรา้งประเทศไทยใหเ้ป็นประเทศที่อยู่สบาย อนุรักษ์ ท านุบ ารุง

และบูรณปฏิสังขรณแ์หลง่ศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ และใหบุ้คลากรทางดา้นศาสนาศิลปวัฒนธรรมทุกแขนงทุกสาขาอาชีพให้ได้รับ

การดูแลมคีุณภาพชวีิตที่ดี ส่งเสริมความร่วมมือและเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมและเสริมสรา้งความสัมพันธ์อันดกีับอารยประเทศและประชาคมอาเซียน พร้อมทั้ง

น าวิถีชีวติศลิปวัฒนธรรมภูมปิัญญาท้องถิ่นมาสร้างงาน สรา้งอาชีพ สรา้งผลิตภัณฑแ์ละบริการด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นวัฒนธรรมสร้างสรรค ์ส าหรับการ

ส่งเสริมความมั่นคงของชีวติและสังคม รัฐบาลมุ่งพัฒนาใหค้รอบครัวและสังคมไทยมีความมั่นคงอบอุ่น สนับสนุนบทบาทของคณะสงฆ์และผู้น าทางศาสนาให้

เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของประชาชน  ขจัดการเลอืกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบ ควบคุมแหลง่อบายมุขสิ่งเสพติดและปูองกัน 

ปราบปรามและลงโทษอย่างจริงจังต่อผู้กระท าความผิดให้โอกาสประชาชนที่มีฐานะยากจนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง อกีทั้งสนับสนุนบทบาทของสตรไีทยใน

การมสี่วนรว่มพัฒนาประเทศ ปกปูองสิทธิของสตรี จัดสิ่งอ านวยสาธารณะ พัฒนาบริการสุขภาพอนามัย ให้การสงเคราะหจ์ัดการศึกษา จัดสวัสดิการ และหา

อาชีพให้แก่ผูด้้อยโอกาส ผู้พิการหรอืทุพพลภาพ รวมทั้งส่งเสริมการเรยีนรู้การเดินทางและการใชก้ารขนสง่อย่างปลอดภัยโดยน้อมน าหลักการแก้ไขปัญหา

จราจรตามแนวพระราชด าริไปสู่การปฏิบัติและถือเป็น “วาระแหง่ชาต”ิ โดยมีเปูาประสงค์ เชงินโยบาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์และวิธีการด าเนินการในแตล่ะนโยบาย 

ดังนี้ 

  1) นโยบายการศกึษา  

  2) นโยบายแรงงาน  

  ๓) นโยบายพัฒนาสุขภาพของประชาชน  

  ๔) นโยบายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  

  ๕) นโยบายความมั่นคงของชีวติและสังคม  
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  นโยบายที่ 5 ที่ดนิ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  รัฐบาลได้ยึดหลักการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพิ่มบทบาทภาค

ประชาชนและชุมชนให้เข้ามามีสว่นร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืนโดยใหค้วามส าคัญกับการอนุรักษ์และ

ฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา รวมทั้งดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ ทั้งการจัดการมลพิษทางน้ า การจัดการมลพิษทางอากาศ

และเสียง การจัดการขยะมูลฝอยของเสียอันตรายและสารอันตราย ควบคู่กับการจัดการเพื่อปูองกันแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลตอ่ระบบนิเวศ

และชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนากฎหมายสิ่งแวดล้อมและการบังคับใช้กฎหมาย และสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงและใช้

ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งใหม้ีการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรที่มอียู่จ ากัดให้เป็นไปอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับ

ศักยภาพของระบบนิเวศ ค านงึถึงวถิีชวีิตของชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง พรอ้มทั้งส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจติส านึกทางดา้น

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สง่เสริมให้มกีารบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ มกีารสรา้งภูมิคุม้กันและเตรยีมความพร้อมในการรองรับ และปรับตัว

ต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์ความรูใ้นการบริหารจัดการดา้นทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่แวดล้อม โดยได้ก าหนดเปูาประสงค์เชิงนโยบายและเปูาหมาย/ตัวชี้วัด กลยุทธ์และวิธีด าเนนิการที่ส าคัญ ดังนี ้

  นโยบายที่ 6 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวจิัยและนวัตกรรม 

  รัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสรา้งศักยภาพความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยรัฐบาลจะเร่งพัฒนาประเทศไทยใหเ้ป็นสังคมที่อยู่บน

พืน้ฐานขององค์ความรูด้้วยการเสริมสรา้งความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์ใหป้ระชาชนได้ใช้ในชวีิตประจ าวัน เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและครูวิทยาศาสตร์ให้

เพียงพอต่อความตอ้งการของประเทศ สนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและสถาบันการศึกษาขั้นสูงในการลงทุนวิจัยและพัฒนา และ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จัดระบบบริหารงานวิจัยใหเ้กิดประสทิธิภาพสูงสุด รวมทั้งสง่เสริมการใชข้้อมูลเทคโนโลยีอวกาศ

และภูมสิารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ทั้งนี ้รัฐบาลได้ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนา

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย นวัตกรรม โดยมีเปูาหมาย/ตัวชี้วัด กลยุทธ์และวิธีการด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี ้
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  ๑) เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพืน้ฐานขององค์ความรู้  

  ๒) เร่งสรา้งนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและครูวิทยาศาสตร์ใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของประเทศ  

  3) สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความรว่มมอืระหว่างภาครัฐและเอกชน  

  4) จัดระบบบริหารงานวิจัยใหเ้กิดประสทิธิภาพสูง  

  ๕) ส่งเสริมการใช้ขอ้มูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศ  

  นโยบายที่ 7การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

  รัฐบาลจะด าเนนินโยบายการตา่งประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน โดยเร่งฟื้นฟู

ความสัมพันธ์และพัฒนาความรว่มมอืกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ เพื่อสนับสนุนการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคร่วมกันอย่างยั่งยืนและเร่ง

ด าเนนิการตามข้อผูกพันในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ทั้งในมิตเิศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ตลอดจนการเชื่อมโยงเส้นทางการ

คมนาคมขนส่งภายในภูมิภาคและเชื่อมโยงกับภูภาคอื่นๆ รัฐบาลจะมุ่งเน้นการสง่เสริมความรว่มมอืทั้งทางภาครัฐ เอกชน ประชาชนและสื่อมวลชนเพื่อ

เสริมสรา้งพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อบ้าน สรา้งความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน เพื่อใหบ้รรลุเปูาหมายในการจัดตั้ง 

ประชาคมอาเซียน รวมทั้งเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ตลอดจนเสริมสรา้งบทบาทที่เด่นชัด สรา้งสรรค์

และส่งเสริมรักษาผลประโยชน์ของประเทศในองค์การระหว่างประเทศโดยเฉพาะเวทีสหประชาชาติ องค์การการค้าโลก เอเปคและกรอบความรว่มมอืที่ก าลัง

พัฒนาขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อรักษาสันติภาพ ความเท่าเทียมกันและความมั่นคง ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย สทิธิมนุษยชน การรักษาศักดิ์ศรี

ของความเป็นมนุษย์ การส่งเสริมมนุษยธรรมสากล การปกปูองรักษาสิ่งแวดล้อมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ตลอดจนรว่มมอืในการแก้ไขประเด็นปัญหาข้ามชาติทุกด้านที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของมนุษย์ รัฐบาลจะกระชับความรว่มมอืและความเป็นหุ้นสว่นทาง

ยุทธศาสตรก์ับประเทศ กลุ่มประเทศและองค์การระหว่างประเทศที่มบีทบาทส าคัญของโลก เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในประเทศไทย สนับสนุนการเข้าถึงใน

ระดับประชาชนของนานาประเทศ พร้อมทั้งสง่เสริมภาพลักษณ์ที่ดีและความรว่มมอืทางวิชาการกับประเทศที่ก าลังพัฒนาเพื่อสร้างทัศนคติในทางบวกต่อ

ประชาชนชาวไทยและประเทศไทย รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลมิและองค์กรอิสลามระหว่างประเทศเพื่อใหม้ีบทบาทที่สรา้งสรรค ์

และเป็นกลางตอ่แนวทางการจัดการภายในของประเทศไทย ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพรหมแดนและการเปลี่ยนแปลง 
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 ในโลกที่มผีลกระทบต่อประเทศไทยคุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทย ดูแลคนไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ รวมทั้งสง่เสริมการใชป้ระโยชน์จากโครงขา่ย

คมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคใหเ้ป็นประโยชน์ตอ่การขยายฐานเศรษฐกิจทั้งการผลิตและการลงทุน ทั้งนี้ โดยเน้นการประสานการด าเนินงาน

ของสว่นราชการในต่างประเทศตามแนวทางนโยบายทีมประเทศไทยเพื่อให้การด าเนินงานด้านการตา่งประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ มปีระสิทธิภาพ

ประสิทธิผลและมีคุณภาพ โดยมีเปูาประสงค์เชิงนโยบาย เปูาหมาย/ตัวชี้วัด กลยุทธ์ วิธีด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี ้

  ๑) เร่งสง่เสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อบ้าน  

  ๒) สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน  

  ๓) เสริมสรา้งบทบาทที่สรา้งสรรคแ์ละส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์กรระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเวทีสหประชาชาติและองค์กรระดับ

ภูมภิาคต่าง ๆ  

  ๔) กระชับความรว่มมอืและความเป็นหุ้นสว่นยุทธศาสตรก์ับประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ เพื่อเสริมสรา้งความเชื่อมั่น ภูมคิุ้มกันและ

ขีดความสามารถในการแข่งขันในเศรษฐกิจไทย 

  5) สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและความรว่มมอืทางวิชาการกับประเทศที่ก าลังพัฒนา

เพื่อให้มทีัศนคตใินทางบวกต่อประชาชนและประเทศไทย 

  ๖) ส่งเสริมการับรู้และเขา้ใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพรหมแดนและการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มผีลกระทบต่อประเทศไทย เพื่อ

ก่อใหเ้กิดฉันทามตใินการก าหนดนโยบายต่างประเทศ 

  ๗) สนับสนุนการทูตเพื่อประชาชน คุม้ครองผลประโยชน์ของคนไทย ดูแลคนไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ  

  ๘) ใช้ประโยชน์จากโครงขา่ยคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนให้เป็นประโยชน์ตอ่การขยายฐานเศรษฐกิจทั้งการผลิตและการลงทุน  

  9) ประสานการด าเนินงานของสว่นราชการในต่างประเทศตามแนวทางนโยบายทีมประเทศไทย  

  10) ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลมิและองค์กรอิสลามระหว่างประเทศ  
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  นโยบายที่ 8 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

  รัฐบาลจะพัฒนาระบบการบริหารงานภาครัฐ เพื่อให้ส่วนราชการและหนว่ยงานของรัฐมีความพร้อมและก าลังคนที่มีขดีความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมปีระสิทธิภาพ เกิดประสทิธิผล มีความคุ้มคา่ โปร่งใส และเกิดความเป็นธรรมในการให้บริการ

สาธารณะ สง่เสริมนโยบายการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นเพื่อสามารถใหบ้ริการสาธารณะที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและจะปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทั้งระบบให้มคีวามทันสมัย ภายใต้หลักนิตธิรรมและความเสมอภาค ส่งเสริมให้ประชาชน

มีสว่นร่วมในการด าเนินนโยบายสาธารณะและร่วมในกระบวนการยุติธรรมชุมชน พรอ้มทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมโีอกาสได้รับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากทางราชการ

และสื่อสาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวางรวดเร็ว ถูกต้อง ทั่วถึงและเป็นธรรม เพื่อให้เกิดการบริหารราชการแผ่นดนิที่ดี โดยมีเปูาหมาย/ตัวชี้วัด กลยุทธ์

วิธีด าเนนิการที่ส าคัญ ดังนี ้

  1) ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดนิ  

  ๒) กฎหมายและการยุติธรรม  

  ๓) ส่งเสริมให้ประชาชนมโีอกาสได้รับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางราชการ สื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว 

ถูกต้อง เป็นธรรม 

 3.1.4 ยุทธศาสตร์ประเทศ (country Strategy)  

  ยุทธศาสตรป์ระเทศ ( country Strategy) จัดท าขึ้นจากประชุมเชงิปฏิบัติการหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรอืเทียบเท่า วาระพิเศษ เมื่อ

วันที่ 13 ตุลาคม  2555 ณ  โรงแรม   เชอราตัน พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อร่วมกันวางยุทธศาสตร ์วสิัยทัศน ์เปูาหมายและแนวทางในการท างานรว่มกันใน

ปีงบประมาณ 2556 และเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณปี 2557 ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างานรว่มกันในรอบปีที่

ผา่นมาซึ่งเดิมประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร ์๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางด าเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการรว่มกับยุทธศาสตรก์ารเข้าประชุมประชาคม

อาเซียน (ASEN Strategy) จากการประชุมเชงิปฏิบัติการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมตกึบัญชาการ 

ท าเนียบรัฐบาล เพื่อเตรยีมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร ์โดยหลังจากการบูรณาการ 
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เป็นยุทธศาสตรป์ระเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร ์๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางด าเนินการเพื่อเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

  ๑) วิสัยทัศน์  

      “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดกีินดี มีความเสมอภาคและเป็นธรรม”  

  ๒) หลักการของยุทธศาสตร์  

      “ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ เพื่อความสมดุลและการพัฒนาที่ยั่งยืน”  

  ๓) วัตถุประสงค์  

      ๑) รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่  

      ๒) เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลติสินคา้ได้เร็วกว่าปัจจุบัน)  

      ๓) ลดต้นทุนใหก้ับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจสิติกส์)  

  ๔) เปูาหมายเชิงกลยุทธ์  

      ๑) การเพิ่มรายได้จากรากฐานเดิม  

      ๒) การสรา้งรายได้จากโอกาสใหม่  

      ๓) การลดรายจ่าย  

      ๔) การเพิ่มประสทิธิภาพในการแข่งขัน  

  ๕) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา (๔ ยุทธศาสตร ์๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางด าเนินการ)  

      ๑. ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ การเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & 

Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางด าเนินการ 
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ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 

1. ด้านการเกษตร ๑.๑ แผนที่การใชท้ี่ดนิ (Zoning) เพื่อผลิตสนิค้าเกษตร 

๑.๒ การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตัง้แต่ตน้น้ าถึงปลายน้ า 

2. ด้านอุตสาหกรรม ๒.๑ แผนที่การใชท้ี่ดนิ (Zoning) เพื่ออุตสาหกรรม 

๒.๒ ก าหนดและสง่เสริมอุตสาหกรรมในอนาคต (Bio-plastic, etc.) 

๒.๓ การเพิ่มขดีความสามารถ SME และ OTOP สู่สากล 

๒.๔ การน าทุนทางวัฒนธรรมและภูมปิัญญาไทยมาเพิ่มมูลค่า 

3. การท่องเที่ยวและบริการ 

     

3.1 แผนที่การจัดกลุ่มเมอืงท่องเที่ยว 

3.2 เพิ่มขีดความสามารถทางการท่องเที่ยวเข้าสูร่ายได้ ๒ ล้านล้านบาทต่อปี 

3.3 ไทยเป็นศูนย์กลาง Medicat Tourism ของภูมิภาค 

4. โครงสรา้งพื้นฐาน 4.1 การพัฒนาระบบโลจสิติกส์และโครงสรา้งพื้นฐาน 

4.2 การลงทุนการให้บริการและใชป้ระโยชน์ ICT 

4.3 การลงทุนโครงสรา้งพื้นฐานด้านการคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงในภูมภิาคอาเซียน 

5. พลังงาน 5.1 นโยบายการปรับโครงรา้งการใช้และราคาพลังงานที่เหมาะสม 

5.2 การลงทุนเพื่อความมั่นคงของพลังงานและพลังงานทดแทน 

5.3 การเชื่อมโยงแหล่งพลังงานและผลติพลังงานทางเลอืกในอาเซียน 

6. การเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค 

 

6.1 การเสริมสรา้งความสามารถในการแข่งขันของสนิค้า บริการ และการลงทุน เพื่อในโอกาส

จากอาเซียน 

6.2 แก้ไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองงรับประชาคมอาเซียน 

6.3 ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนคิมอุตสาหกรรมทวาย และ East seaboard 

6.4 เสริมสรา้งความสัมพันธ์และความรว่มมอืทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 
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ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 

7. การพัฒนาขีดความสามารถ 7.1 การปรับปรุงความสามารถในการแข่งขัน (100 ดัชนชีีว้ัด) 

7.2 การพัฒนาการสรา้ง Beandประเทศไทยเป็น Modern Thailand 

8. การวิจัยและพัฒนา 8.1 ขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้าน R & D เป็นรอ้ยละ 1 ของ GDP 

8.2 Talent Mobility การใชป้ระโยชน์จากก าลังคนด้าน S & G 

8.3 การใชป้ระโยชน์ Regional Science Parks 

8.4 การขับเคลื่อนขอ้ริเริ่มกระบี่ตามกรอบความรว่มมอือาเซียน 

9. การพัฒนาพืน้ที่และเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาส

จากอาเซียน 

9.1 การพัฒนาเมืองหลวง 

9.2 การพัฒนาเมืองเกษตร 

9.3 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 

9.4 การพัฒนาการท่องเที่ยว 

9.5 การพัฒนาเมืองสุขภาพ 

9.6 การพัฒนาเมืองบริการศกึษานานาชาติ 

9.7 การพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อการค้าการลงทุน 

9.8 ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเมืองที่มศีักยภาพ 
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2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก ๒๐ แนวทางการด าเนินการ 

 

10.การพัฒนาคุณภาพการศกึษา 10.1 การปฏิรูปการศกึษา (ครู หลักสูตรเทคโนโลยีการดูและเกก่อนวัยเรียนและการใช ้ ICT ใน

ระบบการศกึษา เช่น แท็บเล็ตและอนิเตอร์เน็ตไร้สาย เป็นต้น) 

10.2 พัฒนาการภาคการศกึษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

11.การยกระดับคุณภาพชวีิตและมาตรฐานบริการสาธารณสุข 11.1 การจัดระบบบริการ ก าลังพล และงบประมาณ 

11.2 การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

11.3 สร้างและพัฒนาความรว่มมอืระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนในการพัฒนา

คุณภาพชวีิต 

12. จัดสวัสดิการสังคมและการดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรแีละ 

ผูด้้อยโอกาส 

12.1 การพัฒนาระบบสวัสดิการ และเพิ่มศักยภาพและโอกาสและเท่าเทียมคุณภาพชวีิต 

12.2 กองทุนสตรี 

13. การสรา้งโอกาสและรายได้แก่วสิาหกิจขนาดกลางและขนาด  

ย่อม (SMEx) และเศรษฐกิจชุมชน 

13.1 กองทุนตั้งตัวได้ 

13.2 กองทุนหมูบ่้าน 

13.3 โครงการ SME 

13.4 โครงการรับจ าน าสินค้าเกษตร 

14. แรงงาน 14.1 การพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มคุณภาพแรงงานให้สอดคล้องกับความตอ้งการและพัฒนา

ทักษะผูป้ระกอบการ 

15. ระบบยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ า 15.1 การเข้าถึงระบบยุติธรรมของประชาชน 
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ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 

16. การตอ่ต้านการคอรัปชั่น สร้างธรรมาภบิาลและ 

ความโปร่งใส 

16.1 การรณรงค์และสร้างแนวร่วมในสังคม 

16.2 การเสริมสรา้งธรรมาภบิาลรองรับประชาคมอาเซียน 

17. การสรา้งองค์ความรู้เรื่องอาเซียน 17.1 ภาคประชาชน 

17.2 ภาคแรงงานและผูป้ระกอบการ 

17.3 บุคลากรภาครัฐ 

 

  3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth)ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก 11 แนวทางการด าเนินการ 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 

18. การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชงินเิวศเพื่อความยั่งยืน 18.1 พัฒนาตัวอย่างเมืองอุตสาหกรรมเชงินเิวศ 10 แหง่ เพื่อความยั่งยืน 

19. การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG)  19.1 การประหยัดพลังงาน 

19.2 การปรับกฎระเบียบ (เชน่ Green building code) 

19.3 ส่งเสริมการด าเนินงาน CSR เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

20. นโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 20.1 ระบบภาษีสิ่งแวดล้อม 

20.2 การจัดซือ้หรอืจัดจา้งสเีขียวในภาครัฐ 

21. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการน้ า 21.1 การปลูกปุา 

21.2 การลงทุนด้านบริหารจัดการน้ า 

21.3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน 

22.การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 22.1 การปูองกันผลกระทบและปรับตัว (mitigation and adaptation) 

22.2 การปูองกันและบรรเทาภัยพิบัติ 
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  ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การสรา้งความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ ( Internet Process) ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก ๑๕ แนวทางการ

ด าเนนิการ 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 

23. กรอบแนวทางการปฏิรูปกฎหมาย 23.1 ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ 

23.2 เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรขององคก์รด้านยุติธรรม 

23.3 ปรับปรุงระเบียบ ขอ้กฎหมายที่เป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาประเทศ 

24. การปรับโครงสรา้งระบบราชการ 24.1 เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการท างานของภาครัฐด้วยการสรา้ง

ความพรอ้มในการบริหารการจัดการแบบบูรณาการ โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

24.2 ปูองกันและปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น 

24.3 เพิ่มประสิทธิภาพการประชาชนด้วยระบบ E - Service 

25. การพัฒนาก าลังคนภาครัฐ 25.1 บริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่มใีนปัจจุบัน และเตรยีมพร้อมส าหรับ

อนาคต 

25.2 พัฒนาทักษะและศักยภาพของก าลังคนภาครัฐ และเตรียมความพรอ้มบุคลากรภาครัฐสู่

ประชาคมอาเซียน 

26. ปรับโครงสรา้งภาษี 26.1 ปรับโครงสรา้งภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้ และเพิ่มขีดความสามารถใน

การแขง่ขัน                       
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ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 

27.การจัดสรรงบประมาณ 27.1 พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณให้สมารถสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบาย

รัฐบาล 

28. การพัฒนาสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 28.1 ส ารวจสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน 

28.2 บริหารจัดการสนิทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

29. การแก้ไขปัญหาความมั่นคงจังหวัดชายแดนใต้ และเสริมสรา้ง

ความมั่นคงในอาเซียน 

29.1 ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและส่งเสริมการพัฒนาในพืน้ที่ 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ ภายใต้กรอบนโยบายความมั่นคงแหง่ชาติ 2555-2559 

29.2 การเสริมสรา้งความมั่นคงของประชาคมอาเซียน 

30. การปฏิรูปการเมอืง 30.1 กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (อปท.) 

 

3.1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 1 

 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรีและสุพรรณบุรี ควรเน้นการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนสินคา้เกษตร

อุตสาหกรรมด้วยระบบการผลิตที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม สง่เสริมการท่องเที่ยวเชงินเิวศน์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.1.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 

 ๑) วิสัยทัศน์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ (ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) 

  “เป็นแหล่งผลติและแปรรูปสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน การค้าผา่นแดน และการท่องเที่ยวเชงิอนุรักษ์”  
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 ๒) พันธกิจ 

     ๑) ศกึษา ค้นคว้า วจิัยเพื่อน าไปใช้พัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาด และการท่องเที่ยว  

 ๒) พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานให้สามารถรองรับการผลิต การแปรรูป และการท่องเที่ยว 

     ๓) จัดหาและพัฒนาปัจจัยการผลิตให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อการผลิตแปรรูปและการท่องเที่ยว  

     ๔) ผลติ แปรรูปสินค้าเกษตรและบริการท่องเที่ยวใหม้ีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ  

     ๕) แสวงหาตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนเสริมสร้างช่องทางการจัดจ าหนา่ยที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  

 ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 ๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมความปลอดภัยและคุณภาพในการผลิต และส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน 

เปูาประสงค์ 

เชงิยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด กลยุทธ ์

1. ผูบ้ริโภคทั้งภายในและต่างประเทศบริโภค

สินค้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 

๑. ร้อยละของจ านวนแปลง/ฟารม์/โรงงาน ที่

ได้รับรองมาตรฐานตามระบบคุณภาพ 

ร้อยละ 5% 

1. พัฒนากลไกในการเพิ่มผลผลติให้ได้มาตรฐาน 

2. เสริมสรา้งศักยภาพด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์

สินค้าการเกษตร 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการน านวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าให้ 

กับสินค้าเกษตร 
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 2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน 

เปูาประสงค์ 

เชงิยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด กลยุทธ ์

1. เกษตรกรมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น ๑. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นพน้จากเส้นแบ่ง

ความยากจนที่รัฐบาลก าหนด 30,000 

บาท/คน/ป ี

1. สร้างแรงจูงใจในการปรับปรุงพัฒนาการผลิตที่ปลอดภัย 

2. ส่งเสริม สนับสนุนในการเข้าถึงแหล่งทุนและโอกาสในการ

เรียนรู ้

 

     3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชองอนุรักษ์อย่างสร้างสรรค์ 

เปูาประสงค์ 

เชงิยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด กลยุทธ ์

1. เพิ่มรายได้และจ านวนนักท่องเที่ยว 1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในกลุ่ม

จังหวัด รอ้ยละ 10 หรอืจ านวนนักท่องเที่ยว

เพิ่มขึน้ ร้อยละ 10/ปี(เฉลี่ยสามปีย้อนหลัง) 

1.พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 

2.พัฒนาปัจจัยพืน้ฐานสนิค้าบริการ อย่างมคีุณภาพ 

๓.พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 

๔.พัฒนาศักยภาพแหลง่ท่องเที่ยว 
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 4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสรมิการค้าผ่านแดนและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

เปูาประสงค์ 

เชงิยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด กลยุทธ ์

1.รายได้จากการค้าผา่นแดนเพิ่มขึ้น 1.รายได้จากการค้าผา่นแดนเพิ่มขึ้นร้อยละ 

10/ปี (เฉลี่ยสี่ปีย้อนหลัง) 

1.สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

2.ส่งเสริมพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการค้า 

ผา่นแดน 

 

4) ทศิทางการพัฒนาแผนกลุ่มจังหวัด ๔ ปี ภาคกลางตอนล่าง ๑ 

  ทิศทางการพัฒนาภาคกลางตอนล่าง ๑ มีศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาทั้งทางดา้นการเกษตรอุตสาหกรรมการเกษตร การท่องเที่ยวและการค้า

ชายแดนที่มนอนาคตจะกลายเป็นประตูการคา้ที่ส าคัญในระดับประเทศเนื่องจากมีการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงท่าเรือทวายของสหภาพพม่าผา่นทางจังหวัด

กาญจนบุรีไปเชื่อมกับแนวพืน้ที่เศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor) ไปยังประเทศลาว  กัมพูชาและเวียดนาม ทางชายแดนฝัง่ตะวันออกของภาคซึ่ง

ต้องเตรียมการรองรับการพัฒนาทั้งทางดา้นการค้า การเกษตร การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อบ้าน จึงมีทิศทางการพัฒนาที่ส าคัญ 

ดังนี้ 

  ๑) การพัฒนาเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตร  และอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัย และได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับ

สากลโดยการคุ้มครองพืน้ที่เกษตรที่อุดมสมบูรณ์ที่รัฐได้ลงทุนระบบชลประทานและบริการขั้นพืน้ฐานไปแล้วจ านวนมากใหส้ามารถท าการเกษตรตอ่ไปตาม

ศักยภาพของพืน้ที่ ปูองกันการรุกล้ าและการน าไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พชื พันธุ์สัตว์ ให้มคีวามทนทานต่อสภาพ

ภูมอิากาศที่เปลี่ยนแปลงไป สง่เสริมการใชส้ารชีวภาพแทนการใชส้ารเคมีพร้อมทั้งมีการจัดระบบการตรวจสอบรับรองคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าและ

พัฒนาการแปรรูปสินคา้เกษตรให้มคีวามหลากหลายและมีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด 

  2) ส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Eco-Tourism)โดยรักษาสมดุลระหว่างจ านวนนักท่องเที่ยวขีดความสามารถที่จะรองรับให้ได้ และ

ประชาชนทั่วไป   รวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่นมีสว่นร่วม และขีดความสามารถในการจัดการทรัพยากรและบริการท่องเที่ยว   พัฒนาสิ่งอ านวยความ 
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สะดวกและบริการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกลมกลืนกับทรัพยากร โดยยังคงรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน รักษาเอกลักษณ์ทาง

ธรรมชาติและสังคมของพื้นที่ และสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวใหม้ีความมั่นใจและความปลอดภัยในการท่องเที่ยว 

  3) พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน  โดยเน้นการวางแผนเตรียมการรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจการค้า อุตสาหกรรม การเกษตร และการ

ท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้สอดคล้องกับนโยบายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการวางผังการใช้ประโยชนท์ี่ดนิที่เหมาะสม พัฒนามาตรฐาน

บริการและอ านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดนให้เพียงพอและได้มาตรฐานระดับนานาชาติ ส่งเสริมและพัฒนาขดีความสามารถของบุคลากรและ

ผูป้ระกอบการท้องถิ่นรวมทั้งการจัดระเบียบแรงงานต่างดา้วเพื่อเตรยีมการรองรับการเข้าออกของแรงงานจากสหภาพพม่า 

  ๔) สร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานราก  โดยเฉพาะการสนับสนุนการพัฒนาสินค้า OTOP ที่เชื่อมโยงภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

เพื่อเอือ้ประโยชน์ใหก้ับชุมชน รวมทั้งไม่สร้างผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีชวีิตของคนในชุมชน การน าแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรคม์าใช้กับผลติภัณฑ์ 

และส่งเสริมการพัฒนายกกระดับผู้ประกอบการ OTOP เป็นผู้ประกอบการ SME แบบมอือาชีพที่มีการผลิตที่มคีุณภาพมาตรฐาน มีการบริหารจัดการที่ด ีและมี

ช่องทางการจัดจ าหนา่ยสินค้าของตนเอง โดยยังคงไว้ซึ่งความเชื่อมโยงกับชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

  ๕) การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ให้ถูกท าลาย   เนื่องจากพืน้ที่กลุ่มจังหวัดเป็นพืน้ที่ปุาและแหลง่น้ าที่

ส าคัญของภาคจึงควรก าหนดกฎเกณฑแ์ละการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการมสี่วนรว่มของทุกภาคส่วนเพื่อให้การพัฒนา

เป็นไปอย่างมรีะเบียบไม่ก่อให้เกิดการท าลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจากการลงทุนขนาดใหญ่ของเอกชน หนว่ยราชการ และนักลงทุนต่างประเทศเพื่อ

ปูองกันการบุกรุกพืน้ที่ปุาและแหลง่น้ า รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และลดผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยา 

  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ได้รว่มกันวิเคราะห ์ SWOT ประกอบทิศทางการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด นโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 แผนพัฒนาภาคกลางของสภาพัฒน์ ด้วยความรอบคอบแล้ว จงึได้ก าหนดแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค

กลางตอนลา่ง ๑ และได้มกีารทบทวนแผนยุทธศาสตร ์โดยคณะท างานตามค าแนะน าของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตรป์ระเทศ 28 ข้อ นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 16 ข้อ นโยบายส าคัญ 9 ข้อ และยุทธศาสตรก์ารเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558 เมื่อวันที่ 7 

ตุลาคม 2556 จงึได้ทบทวน ดังนี้ 
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บทบาทการพัฒนาของกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 

 
 

  1.เป็นแหล่งผลติสินคา้เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรที่ส าคัญของประเทศ 

  2.เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชงิอนุรักษ์ที่ส าคัญแห่งหนึ่งของประเทศ  

  3.เป็นประตูการคา้เชื่อมโยงกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับกลุ่มประเทศเอเชยีใต้  

 ๕) การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน 

 1. องค์ประกอบของการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

  - เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ส่วนใหญ่ตัง้อยู่บริเวณชายแดนหรอืหา่งจากพืน้ที่ชายแดนเข้ามาในพืน้ที่ตอนในไม่เกิน 100 กิโลเมตร  

  - กิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในเขตเศรษฐกิจชายแดนส่วนใหญ่ประกอบด้วย โรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์อ านวยการด้านศุลกากร ศูนย์บริการ

ด้านต่าง ๆ ของรัฐบาล คลังสนิค้าทัณฑบ์น ศูนย์กระจายสินค้า ตลาดการค้าชายแดน โรงงานบ าบัดน้ าเสีย พืน้ที่สีเขียวและโครงสรา้งพื้นฐานสังคม เชน่ ที่อยู่

อาศัย บริการทางการศกึษา โรงเรียน โรงพยาบาล การขนส่งและการสื่อสาร ห้างสรรพสินค้า การท่องเที่ยว การจัดท าบรรจุภัณฑ ์บริการธนาคารและการ

ประกันภัย เป็นต้น 
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 2. แนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนแนวใหม่ที่สามารถประยุกต์ใช้ในการบรหิารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดน 

  2.1 บทบาทของภาครัฐ 

         ควรเน้นการให้เช่าที่ดินหรือการขายที่ดิน การจัดหาโครงสร้างพื้นฐานภายนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน การจัดท ากฎระเบียบที่

เกี่ยวข้องต่างๆ การบ ารุงรักษาของพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การพัฒนาสังคมและบริการพืน้ฐานของเมือง 

  2.2 บทบาทของภาคเอกชน 

        ควรเน้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน การพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ การจัดหาสาธารณูปการ เช่น ไฟฟูา 

ระบบโทรคมนาคม การจัดหาบริการตา่ง ๆ ที่ผู้ประกอบการใชป้ระโยชน์ร่วมกัน การรับจ้างเพื่อท าภารกิจตา่ง ๆ แทนหน่วยงานภาครัฐ และการส่งเสริมการ

ลงทุน 

 ๖) ทศิทางการพัฒนาที่ส าคัญรายจังหวัด 

 1. จังหวัดกาญจนบุรี 

  - ฐานผลิตสนิค้าเกษตร &แหลง่อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 

  - ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  

  - ยกระดับการค้าชายแดนใหเ้ป็นระดับสากลและพัฒนาโลจสิติกส์รับเชื่อมโยงโครงการทวาย  

  - จัดระเบียบแรงงานต่างดา้ว  

  - อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะปุาไม้  

 2. จังหวัดราชบุร ี

  - ฐานผลิตสนิค้าเกษตร &แหลง่อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 

  - พัฒนาอุตสาหกรรมโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์(สินค้าหัตถกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น)  

  - คลัสเตอร์อุตสาหกรรมต่อตัวถังรถยนต์  

  - ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
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      3. จังหวัดนครปฐม 

  - ฐานผลิตสนิค้าเกษตร &แหลง่อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 

  - ควบคุมการใชท้ี่ดนิและวางโครงสรา้งพื้นฐานให้ทันต่อการพัฒนา  

  - พัฒนาคุณภาพแหลง่น้ า  

  - เพิ่มประสิทธิภาระบบขนส่งและโลจสิติกส์  

  - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  

      4. จังหวัดสุพรรณบุรี  

  - รักษาพืน้ที่เกษตร/ฟื้นฟูดิน  

  - ฐานผลิตสนิค้าเกษตร &แหลง่อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 

  - แก้ไขปัญหาความยากจน เนื่องจากยังมสีัดส่วนคนจนสูงกว่าระดับประเทศ  

  - แก้ไขปัญหาความยากจน เนื่องจากยังมสีัดส่วนคนจนสูงกว่าระดับประเทศ  

 คณะท างานและผูส้ังเกตการณ์ทั้งภาครัฐ เอกชน พรอ้มทั้งผู้แทนของแต่ละจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ จงึให้ขอ้ยุติในการก าหนด

วิสัยทัศน ์ประเด็นยุทธศาสตร ์กลยุทธ์และก าหนดค่าเปูาหมายเป็นตัวชีว้ัด ดังตอ่ไปนี้ 
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 ๑. วิสัยทัศน์ 

     “เป็นแหล่งผลติและแปรรูปสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานการค้าผา่นแดนและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์”  

 2. พันธกิจ 

     ๑. ศกึษา ค้นคว้า วจิัยเพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาดและการท่องเที่ยว  

     ๒. พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานให้สามารถรองรับการผลิต การแปรรูปและการท่องเที่ยว  

     ๓. จัดหาและพัฒนาปัจจัยการผลิตให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อการผลิต  

แปรรูปและการท่องเที่ยว 

     ๔. ผลติ แปรรูปสินค้าเกษตรและการบริการท่องเที่ยวให้มคีุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ  

     ๕. แสวงหาตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนเสริมสร้างช่องทางการจัดจ าหนา่ยที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

     ๑ ) ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การส่งเสริมความปลอดภัยและคุณภาพในการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน 

 เป้าประสงค์ ผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศบริโภคสินคา้ที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน    

 กลยุทธ์  - พัฒนากลไกในการเพิ่มผลผลติให้ได้มาตรฐาน    

- เสริมสรา้งศักยภาพด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์   สินค้าเกษตร 

- ส่งเสริม สนับสนุนการน านวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร 

 ตัวชี้วัด  ร้อยละของจ านวนแปลง/ฟารม์/โรงงาน ที่ได้รับรองมาตรฐาน ตามระบบคุณภาพร้อยละ ๕ 

     ๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน 

 เป้าประสงค์ เกษตรกรมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น  

 กลยุทธ์  - สร้างแรงจูงใจในการปรับปรุงพัฒนาการผลิตที่ปลอดภัย  

    - ส่งเสริม สนับสนุนในการเข้าถึงแหล่งทุนและโอกาสในการเรียนรู้  

           ตัวชี้วดั  เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นพน้จากเส้นแบ่งความยากจนที่รัฐบาลก าหนด 30,000 บาท/คน/ปี              
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 ๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓  เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างสร้างสรรค์ 

 เป้าประสงค์ เพิ่มรายได้และจ านวนนักท่องเที่ยว  

 กลยุทธ์  - พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  

    - พัฒนาปัจจัยพืน้ฐานสนิค้าและบริการอย่างมคีุณภาพ  

    - พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์  

    - พัฒนาศักยภาพแหลง่ท่องเที่ยว  

 ตัวชี้วัด  รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในกลุ่มจังหวัดร้อยละ ๑๐ หรอืจ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐/ปี (เฉลี่ยสามปีย้อนหลัง)  

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสรมิการค้าผ่านแดนและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

 เป้าประสงค์ รายได้จากการค้าผา่นแดนเพิ่มขึ้น  

 กลยุทธ์  - พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  

    - พัฒนาปัจจัยพืน้ฐานสนิค้าและบริการอย่างมคีุณภาพ  

    - พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์  

    - พัฒนาศักยภาพแหลง่ท่องเที่ยว  

          ตัวชี้วัด  รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในกลุ่มจังหวัดร้อยละ ๑๐ หรอืจ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐/ปี (เฉลี่ยสามปีย้อนหลัง)  

3.1.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดราชบุรี 

 ๑) วิสัยทัศน์  

  “ผูน้ าเกษตรปลอดภัย มุง่ให้เป็นเมอืงนา่อยู่ พัฒนาการท่องเที่ยวเชงิอนุกรักษ์และเศรษฐกิจเชงิสรา้งสรรค์”  

 2) พันธกิจ 

     ๑. ด าเนนิการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการให้เป็นสินคา้มีคุณภาพ ปลอดภัยและเพิ่มมูลค่าผลติภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด  

     ๒. พัฒนาครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างวินัยทางสังคม ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นเมืองที่นา่อยู่  
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 ๓) เป้าประสงค์โดยรวม 

     ๑. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตจากภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและบริการ  

     ๒. คุณภาพชวีิตของประชาชนสูงขึ้น  

     ๓. มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ  

 ๔) แนวทางการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ 

     ๑. ผู้น าเกษตรปลอดภัย 

  จังหวัดราชบุรีมีศักยภาพด้านการเกษตร คือ พืชผัก ผลไม้ ปศุสัตว์ และประมง จงึมเีปูาหมายการพัฒนาเป็นผู้น าเกษตรปลอดภัยเพื่อผลิตที่มี

คุณภาพได้รับการยอมรับ และสามารถเพิ่มมูลค่าจากการส่งออก โดยจังหวัดจะด าเนนิการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรปลอดภัยเพื่อลดต้นทุน และเมื่อสิ้นสุด

การด าเนินการของแผนฯ จังหวัดราชบุรีจึงสามารถเป็นผู้น าทางการเกษตรที่ปลอดภัย ดังนี้ 

  1.1 เป็นผู้ผลิตมะพร้าวน้ าหอม GAP มากที่สุดของประเทศ 

  1.2 เป็นผู้ผลิตสุกรและปลอดภัยมากที่สุดของประเทศ  

  ๑.๓ เป็นผู้ผลิตกุ้งก้ามกรามปลอดภัยล าดับต้นของประเทศ  

  1.4 เป็นผู้ผลิตพชื ผัก ปลอดภัยล าดับต้นของประเทศ  

 2. มุ่งให้เป็นเมือน่าอยู่ 

  จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดที่มคีวามสงบ มสีภาพแวดล้อมที่ดี ค่าครองชีพไม่สูง การก าหนดเปูาหมายการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ ให้

ความส าคัญในการพัฒนาภูมทิัศนเ์มืองที่เหมาะสม ความสะอาด การมีวนิัยทางสังคมของประชาชนและการแก้ไขปัญหาทางสังคมให้ลดลง เชน่ ปัญหา

อาชญากรรม ซึ่งท าให้ผู้เยี่ยมเยือนเกิดความพึงพอใจ และเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรี ส่งผลใหเ้กิดการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดอีกทาง

หนึ่ง 

     ๓. ใช้ทุนทางปัญญาสร้างได้  

  จังหวัดราชบุรีได้เห็นความส าคัญของภูมิปัญญาซึ่งมีหลากหลาย และพิจารณาเห็นว่าสมควรที่จะสนับสนุนใช้ภูมิปัญญาดังกล่าวแปลงเป็น

มูลค่าทางเศรษฐกิจ ทั้งการน ามาถ่ายทอดผา่นการผลิตสนิค้า OTOP และการน ามาเป็นต้นทุนในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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  จังหวัดราชบุรีตั้งเปูาหมายที่จะผลติสินคา้และสร้างรายจากการจ าหนา่ยสินค้า OTOP เป็นล าดับต้นของประเทศ โดยปี 2555 จังหวัดมีรายได้

จาก OTOP จ านวน 5,600 ล้านบาท นอกจากนี ้จังหวัดราชบุรี ยังได้สง่เสริมการใชศ้ลิปะในการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยความรว่มมอืกับเอกชนในการสร้าง

สินค้าด้านศลิปะ เช่น การพัฒนาจังหวัดราชบุรีใหเ้ป็นเมืองศลิปะร่วมสมัย 

 ๕) เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 

เปูาประสงค์รวม 
ตัวชี้วัด/ 

เปูาหมายรวม ๔ ปี 
มูลค่าฐาน 
ปี 2557 

เปูาหมายปี 

2558 2559 2560 2561 

1.เพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิต

จากภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม

การท่องเที่ยวและบริการ 

1.ร้อยละของจ านวนแปลง/ฟาร์มที่

ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหาร

ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

๑.๑ด้านพืช (พชือาหาร) 

๑.๒ด้านประมง (สัตว์น้ าจืด) 

1.3ด้านปศุสัตว ์(สุกร) 

แปลง/ฟาร์ม 

 

 

 

300 

300 

300 

ร้อยละ 

 

 

 

6 

6 

6 

ร้อยละ 

 

 

 

7 

7 

7 

ร้อยละ 

 

 

 

8 

 

8 

ร้อยละ 

 

 

 

9 

9 

9 

 2.มูลค่าเพิ่ม ณ ราคา 

ประจ าปขีองภาคเกษตรกร 

เพิ่มขึ้นร้อยละ  0.25  

(จากข้อมูลเฉลี่ย ๕ ปี  

ยอ้นหลัง) 

19,170 

ล้านบาท 

ร้อยละ 

0.25 

ร้อยละ 

0.5 

ร้อยละ 

0.75 

ร้อยละ 

1 
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เปูาประสงค์รวม 
ตัวชี้วัด/ 

เปูาหมายรวม ๔ ปี 
มูลค่าฐาน 
ปี 2557 

เปูาหมายปี 

2.คุณภาพชีวิตของประชาชนสูงขึ้น ๑.รายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น รอ้ยละ 15 

ตอ่คนต่อปี 

654,560 

บาท 

74,244 

บาท 

83,928 

บาท 

83,612 

บาท 

103,296 

บาท 

2.สัดสว่นผู้อยูใ่นระบบ 

ประกันสังคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ตอ่ปี 

ร้อยละ 

24.08 

ร้อยละ 

25.4 

ร้อยละ 

26.5 

ร้อยละ 

27.5 

ร้อยละ 

28.5 

3.การบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มี 

ประสิทธิภาพ 

1.พื้นที่ปุาไม้เพิ่มขึ้นจากพื้นที่ปุาเดิม 

(1,097,368.75 ไร่) 

500 ไร่/ปี 
(ไร่ละ 200 ตัน) 

รวม 100,000 

ตัน/ป)ี 

500 ไร่/ปี 500 ไร่/ปี 500 ไร่/ปี 500 ไร่/ปี 

 6) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 ๑. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

  ให้ความส าคัญในการยกระดับการผลิตสนิค้าเกษตรจังหวัดราชบุรี โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจและยกระดับความเชี่ยวชาญแก่เกษตรกร 

สถาบันการเกษตร กลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชน  ผูป้ระกอบการ โดยการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อลดต้นทุนการผลิต การ

ใช้พลังงานทดแทนพัฒนามาตรฐานการผลิตสนิค้าและบริการที่ส าคัญของจังหวัดราชบุรีเป็นที่ยอมรับของตลาดและผูบ้ริโภค เช่น สินค้าเกษตรปลอดภัย และมี

การพัฒนามาตรฐานการผลิตสนิค้าเกษตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) 

  กลยุทธ์ 

  ๑. พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  

  2. พัฒนากระบวนการเพิ่มมูลค่าและความเชื่อมั่นสินคา้เกษตรปลอดภัย  

  ๓. ส่งเสริมการรวมกลุ่มการผลิตและแปรรูป  

  ๔. จัดตัง้ศูนย์บริหารการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและพัฒนาการเชื่อมโยงการตลาด  
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เปูาประสงค์รวม 
ตัวชี้วัด/ 

เปูาหมายรวม ๔ ปี 
มูลค่าฐาน 
ปี 2557 

เปูาหมายปี 

2558 2559 2560 2561 

1.ผลผลิตทางการเกษตรตอ่หน่วย 

เพิ่มขึ้นและรับรองได้มาตรฐาน 

อาหารปลอดภัย 

1.ร้อยละของจ านวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับ

การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย 

เพิ่มขึ้น 

แปลง/ฟาร์ม ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

1.1ด้านพืช (พชือาหาร) 

1.2ด้านประมง (สัตว์น้ าจืด) 

1.3ด้านปศุสัตว ์

300 

300 

302 

6 

6 

6 

7 

7 

7 

8 

8 

8 

9 

9 

9 

2.ร้อยละของจ านวนแปลง/ฟาร์ม ที่ผ่าน

การประเมินความพร้อมตอ่การเข้าสู่

อาหารปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

2.1 ด้านพืช (พชือาหาร) 

2.2 ด้านประมง (สัตว์น้ าจืด) 

แปลง/ฟาร์ม 

 

 

300 

100 

ร้อยละ 

 

 

6 

6 

ร้อยละ 

 

 

7 

7 

ร้อยละ 

 

 

8 

8 

ร้อยละ 

 

 

9 

9 

3.ร้อยละของวสิาหกิจชุมชนของจังหวัด

ราชบุรี ที่มีการปะเมินศักยภาพในระดับ

ดีเพิ่มขึ้น (ปี 2556 อยู่ในระดับดี 130 

แห่ง) 

130 แห่ง 20 แห่ง 25 แห่ง 30 แห่ง 35 แห่ง 

4.มูลค่าเพิ่ม ณ ราคาประจ าปขีองภาค

เกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.25 
(จากข้อมูลเฉลี่ย ๕ ปีย้อนหลัง) 

19,170 

ล้านบาท 

ร้อยละ 

0.25 

ร้อยละ 0.50 ร้อยละ 

0.75 

ร้อยละ 

1.00 
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 2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิต  เชิงสร้างสรรค์ 

      ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจเชงิสรา้งสรรค ์ (Creative Economy) จากสินคา้บริการและการท่องเที่ยว ตลอดจนสนับสนุนบุคลากรที่มีความคิด

สร้างสรรค ์และมีทักษะทางศิลปะในการสร้างสรรคง์านที่มีคุณค่า การใช้องค์ความรู้และภูมปัญญาท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการ โดยการเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการท่องเที่ยว ผู้ผลิตสนิค้า OTOP งานฝีมอืหัตถกรรม ศลิปะการแสดงพืน้บ้าน และงานสถาปัตยกรรม 

  กลยุทธ์ 

  1. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน 

  2. พัฒนาระบบโครงสรา้งพื้นฐานและการรักษาความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวจากการเปิด

ประชาคมอาเซียน 

  3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  

เปูาประสงค์รวม 
ตัวชี้วัด/ 

เปูาหมายรวม ๔ ปี 
มูลค่าฐาน 
ปี 2557 

เปูาหมายปี 

2558 2559 2560 2561 

1.สินค้าที่เกิดจากความคิด

สร้างสรรค์ได้รับการสร้าง 

มูลค่าเพิ่มเชงิเศรษฐกิจมากขึ้น 

๑.รายได้จากการท่องเที่ยวเพื่อขึ้น

ร้อยละ ๕ ตอ่ปี (ปี ๕๕ รายได้จาก

การท่องเที่ยว ๑,๕๑๐.20 ล้านบาท) 

ร้อยละ ๕ 

(1,585 ล้าน) 

ร้อยละ๕ 

-1,664 

ร้อยละ 6 

-1,760 

ร้อยละ 7 

-1,880 

ร้อยละ 8 

-2,035 

2.รายได้จากการท่องเที่ยว

เพิ่มขึ้น 

2.รายได้จากการจ าหนา่ยสนิค้า

ชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ตอ่ปี (ใช้

ข้อมูลค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง) 

4,700 

ล้านบาท/ปี 

ร้อยละ4 

-4,888 

ร้อยละ4 

-5,080 

ร้อยละ4 

-5,285 

ร้อยละ4 

-5,495 

3.จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 

(จากค่าเฉลี่ย ๔ ปีย้อนหลัง) 

ร้อยละ 7 

-71,000 

ร้อยละ7 

 

ร้อยละ7 

 

ร้อยละ 7 

 

ร้อยละ 7 
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 3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 

      ให้ความส าคัญกับการด าเนินการสง่เสริมให้มกีารนอ้มน าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการด ารงชีวติการสรา้งครอบครัวอบอุ่น ชุมชน

เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ องค์กรชุมชนมปีระสิทธิภาพ ประชาชนได้รับการส่งเสริมการเรยีนรู้ มีสุขภาวะเหมาะสม การบังคับใช้กฎหมายทั่วถึงและเป็นธรรมสร้าง

วินัยทางสังคม สร้างความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน แก้ไขปัญหาวา่งงาน แก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในกลุ่มเสี่ยง 

  กลยุทธ์  

  ๑. พัฒนาคุณภาพชวีิตและระบบสวัสดิการทางสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  

  2. พัฒนาคุณภาพการศกึษาและเพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มคีุณภาพทั้งใน-นอกระบบตามอัธยาศัย  

  ๓. ปูองกัน ปราบปรามและสร้างเครือขา่ยการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม  

 

เปูาประสงค์รวม 
ตัวชี้วัด/ 

เปูาหมายรวม ๔ ปี 
มูลค่าฐาน 
ปี 2557 

เปูาหมายปี 

2558 2559 2560 2561 

1.คุณภาพชีวิตของประชาชน 

สูงขึน้ 

1.รายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นร้อย

ละ 15 ตอ่ปี 

64,560 บาท 74,244  

บาท 

83,928 

บาท 

93,612 

บาท 

103,296 

บาท 

2.นักเรียนมรีะดับการศกึษา 

ที่มีคุณภาพมากขึ้น 

2.สัดสว่นผู้อยูใ่นระบบ

ประกันสังคม เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑ 

ตอ่ปี 

ร้อยละ  

24.08 

ร้อยละ 

25.50 

 

ร้อยละ 

26.50 

ร้อยละ 

27.50 

 

ร้อยละ 

28.50 

 

3.คณะกรรมการหมู่บ้าน 

มบีทบาทในการสร้างความ 

เข้มแข็งชุมชนมากขึน้ 

3.ค่าเฉลี่ยของคะแนน 

O-net ม.3 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 

ตอ่ปี 

 

ร้อยละ 

46.36 

ร้อยละ 3 

 

 

ร้อยละ 3 

 

 

ร้อยละ 3 

 

 

ร้อยละ 3 
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เปูาประสงค์รวม 
ตัวชี้วัด/ 

เปูาหมายรวม ๔ ปี 
มูลค่าฐาน 
ปี 2557 

เปูาหมายปี 

2558 2559 2560 2561 

3.คณะกรรมการหมู่บ้าน 

มบีทบาทในการสร้างความ 

เข้มแข็งชุมชนมากขึน้ 

4.ร้อยละของครัวเรือนเข้าถึง

ระบบประปาเพิ่มขึ้น รอ้ยละ 2 

ตอ่ปี 

37,626 

ครัวเรือน 

ร้อยละ 2 

 

 

 

ร้อยละ 2 

 

 

 

ร้อยละ 2 

 

 

 

ร้อยละ 2 

 

 

5.หมูบ่้าน/ชุมชนเข้มแข็งปลอด

ยาเสพติด ให้ได้ร้อยละ 90 ของ

จ านวนหมูบ่้าน/ชุมชนทั้งหมด 

1,040 แห่ง 

(975 หมูบ่้าน 65 ชุมชน) 

188 แห่ง 187 แห่ง  ๑๘๗ แห่ง 187 แห่ง 187 แห่ง 

6.การจัดตัง้ศูนยป์ระสานงาน

รักษาความปลอดภัยประจ า

ท้องถิ่น (ศปถ.)ต าบลละ 1 แห่ง 

รวม 111 แห่ง 

93 แห่ง 6 แห่ง 6 แห่ง 6 แห่ง 6 แห่ง 

7.จ านวนหมูบ่้านมีความ

เข้มแข็งทุกหมู่บ้าน (จ านวน

หมูบ่้านเข้มแข็ง 244 หมูบ่้าน) 

84 หมูบ่้าน 161 หมูบ่้าน 162 

หมูบ่้าน 

162 

หมูบ่้าน 

162 

หมูบ่้าน 
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  4. ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๔ พัฒนาความสมบูรณ์และคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่  

      ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการเพิ่มพืน้ที่ปุาและพืน้ที่สีเขียว ระบบเตือนภัย การ

บริหารจัดการน้ าจัดการปัญหาขยะมูลฝอยลดมลพิษทางน้ า ทรัพยากรถูกใช้อย่างยั่งยืนรู้คุณค่า ปรับสภาพแวดล้อมและภูมทิัศนใ์ห้เป็นเมืองน่าอยู่ 

   กลยุทธ์ 

   1. ปราบปรามและสร้างเครือขา่ยเฝาูระวังทรัพยากรปุาไม้อย่างยั่งยืน พร้อมสง่เสริมการปลูกปุาในพืน้ที่เสื่อมโทรม 

   2. พัฒนากลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการทุกระดับ  

   3. ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน ชุมชน องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นและภาคเอกชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

เปูาประสงค์รวม 
ตัวชี้วัด/ 

เปูาหมายรวม ๔ ปี 
มูลค่าฐาน 
ปี 2557 

เปูาหมายปี 

2558 2559 2560 2561 

1.มกีารบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้มที่ดมีปีระสิทธิภาพ 

1.พื้นที่ปุาไม้เพิ่มขึ้นจากพื้นที่

ปุาเดิม(1,097,368.75 ไร่) 

500 ไร่/ปี 
(ไร่ละ 200 ต้น) 

500 ไร่/ปี 500 ไร่/ปี 500 ไร่/ปี 500 ไร่/ปี 

2.พื้นที่สเีขียวในชุมชนเพิ่มขึ้น 

จ านวน 20,000 ต้น/ปี 

20,000 

ต้น/ปี 

20,000 

ต้น/ปี 

20,000 

ต้น/ปี 

20,000 

ต้น/ปี 

20,000 

ต้น/ปี 

3.แหลง่น้ าที่ได้รับการพัฒนา

ปรับปรุงอนุรักษแ์ละฟื้ฟู

สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ม่

นอ้ยกว่าร้อยละ 80 (197 

แห่ง) 

ร้อยละ 80 

(197 แห่ง) 

80 

(197 แห่ง) 

80 

(197 แห่ง) 

80 

(197 แห่ง) 

80 

(197 แห่ง) 

4.จ านวนองคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่มีการจัดการขยะด้วย

การคัดแยก ลดการใชแ้ละน า

กลับมาใชป้ระโยชน์ 

12 แห่ง 20 แห่ง 30 แห่ง 40 แห่ง 50 แห่ง 
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  5. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงของพื้นที่ 

      ให้ความส าคัญในการเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่สันติสุข การสรา้งความสมานฉันท์และสรา้งภูมิคุม้กันในสังคมทุกระดับลดความเสี่ยง

ผลกระทบจากภัยคุกคาม 

   กลยุทธ์ 

   1.ส่งเสริมให้ประชาชนมคีวามตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ 

   2.ส่งเสริมการพัฒนาพืน้ที่ชายแดน 

   ๓.ส่งเสริมงานด้านมวลชน  
 

เปูาประสงค์รวม 
ตัวชี้วัด/ 

เปูาหมายรวม ๔ ปี 
มูลค่าฐาน 
ปี 2557 

เปูาหมายปี 

2558 2559 2560 2561 

1.มภีัยคุกคามด้านความ 

มั่นคง 

1.การจัดตัง้หมูบ่้าน อปพ.เพิ่มขึ้น 161 หมูบ่้าน 6 หมู่บ้าน 7 หมูบ่้าน 8 หมูบ่้าน 9 หมูบ่้าน 

 2.จ านวนมวลชนดา้นความ 

มั่นคงเพิ่มขึ้น 

หมูบ่้านที่เป็น

แลว้ 563 

หมูบ่้าน 

500 คน 500 คน 500 คน 500 คน 

 

3.1.8 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของอ าเภอโพธาราม 

 ๑) วิสัยทัศน์  

 “เกษตรกรรมก้าวหน้า พัฒนาการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม สรา้งสังคมเมอืงนา่อยู่”  

 ๒) พันธกิจ  

     ๑. ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานสนิค้าเกษตร ให้มคีุณภาพปลอดภัย และเพิ่มมูลค่าสินค้า เพื่อคุณภาพชวีิตที่ดี  

     ๒. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาภูมปิัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี โบราณสถานและโบราณวัตถุ  

     3. เสริมสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน สังคมเป็นสุข ประชาชนมั่นใจในวิถีชีวติแบบเศรษฐกิจพอเพียง  
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 1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มรายได้ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1.เพิ่มผลผลติ มูลค่าสินค้าและการจ าหนา่ยสินค้าด้าน

การเกษตร 

1.1 ส่งเสริมการผลิตสนิค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดสารพิษและอาหารปลอดภัย 

1.2 ส่งเสริมกระบวนการผลิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

13. แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในพืน้ที่ลุ่มต่ า 

2.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน สนิค้าหนึ่งต าบล  หนึ่งผลิตภัณฑ ์

(OTOP) 

2.1 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและกลุ่มสนิค้าชุมชน 

2.2 สนับสนุนการขยายตัวทางการตลาดและเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ 

  

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสรมิ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพ  การให้บริการการท่องเที่ยว 

เชงิวัฒนธรรม 

1.1 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และส่งเสริมวิถีชีวติชุมชนให้สอดคล้อง

กับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

1.2 ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวใหเ้ชื่อมโยงกับอ าเภออื่น ๆ ในจังหวัดราชบุรี 

และจังหวัดใกล้เคียง 
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 3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการด ารงชีวติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 1.1 พัฒนาและสง่เสริมการด ารงชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่

ประชาชน 

1.2 ส่งเสริมการขยายผลโครงสรา้งอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

1.3 พัฒนาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน เพื่อสง่เสริมคุณภาพชวีิตด้ายกายภาพ 

2. ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนใหป้ระชาชนเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างทั่วถึง 

2.2 ควบคุมและปราบปรามเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย 

3. ปกปูอง และเทิดทูนสภาบันพระมหากษัตรยิ์ 3.1ส่งเสริมวิถีชีวติแบบประชาธิไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

3.2ส่งเสริมให้ประชาชนมคีวามตระหนักในความส าคัญของสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตรยิ์ 

3.3ส่งเสริมวิถีชีวติแบบประชาธิปไตยในระดับหมู่บ้าน 

4. ประชาชนชุมชนได้รับการศกึษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 4.1 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มคีุณภาพทั้งในระบบและการศกึษาตาม

อัธยาศัย 

5. เสริมสรา้งสุขภาพอนามัยของประชาชน 5.1 รณรงค ์และปูองกันโรคไข้เลือดออก 

5.2 ส่งเสริมการออกก าลังกายในหมู่บ้านและชุมชน 

5.3 สนับสนุน และพัฒนาด้านการกีฬา 
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 4. ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4  การอ านวยความเป็นธรรม เสริมสร้างความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยในสังคม  

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1. ชุมชนมคีวามเข้มแข็งในการรักษาความสงบเรียบร้อย 1.1 พัฒนาขดีความสามารถบุคลากรฝาุยปกครองในการอ านวยความเป็นธรรม

ให้แก่ประชาชน 

1.2 เพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหนา้ที่ของรัฐในการปราบปรามการกระท าผดิกฎหมาย 

2. ลดปัญหาอาชญากรรมและปัญหายาเสพติด 2.1 ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

2.2 เสริมสรา้งพลังสังคมและเครอืข่ายชุมชนเพื่อเอาชนะยาเสพติดในระดับ

หมูบ่้านอย่างยั่งยืน 

2.3 ควบคุมและจัดระบบแรงงานต่างดา้วในพืน้ที่ 

3. เสริมสรา้งการมีสว่นร่วมจากทุกภาคส่วนใน 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.1 ส่งเสริมการปลูกต้นไมใ้นหมู่บ้าน 

3.2 อนุรักษ์ พัฒนาฟื้นฟูแหลง่น้ าสาธารณะในพืน้ที่ 

3.3 ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน  และภาค 

ประชาชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 
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3.1.9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านสิงห์ 

 1) วิสัยทัศน์  

 “เทศบาลต าบลบ้านสิงห ์เป็นต าบลน่าอยู่ ประชาชนมคีุณภาพที่ด ีมคีวามสมานฉันท์ ชุมชนมคีวามเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ มสีถานที่พักผอ่น

หย่อนใจ และมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดสวยงาม” 

 2) พันธกิจ 

 ๑) ปรับปรุงและพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน ดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ด้านแหล่งน้ าให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความตอ้งการของ

ประชาชน 

     ๒) จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยชุมชน/ประชาชนมสี่วนรว่มในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

     ๓) ส่งเสริมและสนับสุนนการเสริมสรา้งความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน  

     4) พัฒนาและยกระดับคุณภาพชวีิตของประชาชนในเขตเทศบาลให้มชีีวติความเป็นอยู่ดขีึน้ มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัย

ไข้เจ็บ มสีติปัญญาและทัศนคตทิี่ดงีามและมีคุณภาพ 

     5) ปรับปรุงและพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน  

     ๖) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหม้ีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ลดความซ้ าซ้อน ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ

ราชการ เพื่อบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม 
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 ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 ๑) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

  เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและลักษณะทางกายภาพ การปรับปรุงพื้นที่ และการก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ อันเป็นการ

ส่งเสริมความสะดวกในการอยู่อาศัยและการประกอบอาชีพโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

  ๑. เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพดีได้มาตรฐาน เพื่อความสะดวกของประชาชนในการอยู่อาศัยและการประกอบอาชีพ  

  ๒. เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง บูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการพืน้ฐาน  

  ๓. เพื่อขยายเขตไฟฟูาและแสงสว่างในชนบทให้ทั่วถึง  

  4. เพื่อให้ประชาชนมนี้ าอุปโภค-บริโภค และการเกษตรได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอตลอดปี  

  ๕. เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังและการระบายน้ า  

แนวทางการพัฒนา 

  ๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน ตรอก ซอย ทางเดินเท้า  

  ๒. การพัฒนาการจราจรและระบบขนส่ง  

  ๓. การพัฒนาระบบไฟฟูาสาธารณะ  

  ๔. การพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาแหลง่น้ าเพื่ออุปโภค-บริโภค  

  ๕. การพัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคม  

       2)ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านระบบการจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      เพื่อให้ชุมชนต่าง ๆ เป็นชุมชนที่น่าอยู่ มทีรัพยากรธรรมชาติใชอ้ย่างไม่รูจ้ักหมดสิน้และเพื่อสร้างจิตส านึกที่ดใีนการดูแลและเสริมสรา้ง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
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      1. เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

      ๒. การพัฒนาจัดระบบการบริหารจัดการขยะ  

      ๓. การบ าบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

      ๔. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนให้นา่อยู่  

      ๕. เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี  

  แนวทางการพัฒนา 

  1. การพัฒนาสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชิตและสิ่งแวดล้อม  

  2. การพัฒนาจัดระบบบริหารจัดการขยะ  

  ๓. การพัฒนาสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการมสี่วนรว่มลดปริมาณขยะ  

  ๔. การพัฒนาระบบปูองกันน้ าท่วม  

  ๕. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

  ๖. การพัฒนาด าเนนิการเพื่อให้มีขอ้บัญญัติที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร  

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     ๓) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการบรหิารและการจัดการด้านสาธารณสุข 

          เพื่อให้ประชาชนมีสขุภาวะที่ดี มีความรู้และได้รบับริการด้านสาธารณสขุอย่างทั่วถึงเพื่อส่งเสริมสขุภาพอนามัยของประชาชนและสามารถ

ปูองกันและแก้ไขโรคต่าง ๆ ได้อย่างทันที ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพอนามัยที่ด ีโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

  1. เพื่อให้ความรู้และบริการด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง  

  ๒. เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ปูองกันโรคต่าง ๆ  

  ๓. เพื่อเป็นการปูองกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  

  ๔. เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  

  ๕. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการกีฬาทุกชนิด  
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  แนวทางการพัฒนา 

  1. ส่งเสริมความรู้และใหบ้ริการและให้บริการสาธารณสุขมูลฐาน 

  ๒. การสรา้งจิตส านึกและตระหนักในการรักษาสุขภาพอนามัย  

  ๓. ส่งเสริมการรักษาสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและการแพทย์แผนไทย  

     ๔) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านระบบการศึกษาและส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารการศึกษา สง่เสริมกิจกรรมทางศาสนาและท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ฟื้นฟู ขนมธรรมเนียมประเพณี 

วัฒนธรรมอันดีงาม โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

  1. เพื่อส่งเสริมบริหารการศึกษาอย่างมคีุณภาพ  

  2. เพื่อให้การจัดการด้านการศึกษาของเด็กก่อนวัยเรียนได้มาตรฐาน  

  ๓. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศกึษาอย่างทั่วถึง  

  ๔. ส่งเสริมการศึกษา/พัฒนาอย่างตอ่เนื่องส าหรับเด็กด้อยโอกาส  

  ๕. เพื่อส่งเสริมการศาสนาและรักษาขนบธรรมเนยีม จารีตประเพณี ศลิปวัฒนธรรมภูมปิัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  

  แนวทางการพัฒนา 

  ๑. ส่งเสริมระบบการศกึษา  

  ๒. ส่งเสริมขนบธรรมเนยีม จารีตประเพณี ศลิปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี  

  ๓. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านสิงห์  
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 ๕) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การลงทุน และการประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ ให้ด าเนินไปด้วยความเข้มแข็งมั่นคงเพื่อสร้าง

อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน สง่เสริมคุณภาพสินค้าและการบริหารจัดการตลาดที่ดี รวมทั้งส่งเสริมและด าเนนิงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง โดย

มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

  ๑. เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมรีายได้เสริม 

  2. เพื่อส่งเสริมการกระจายรายได้ให้กับประชาชน  

  ๓. เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ  

  ๔. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  

  ๕. เพื่อส่งเสริมการพาณิชย์การลงทุนและการผลิตสนิค้าให้มคีุณภาพ  

  ๖. เพื่อส่งเสริมอาชีพและการด าเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง  

  แนวทางการพัฒนา 

  1. สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน  

  ๒. พัฒนาระบบตลาดสนิค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม สนิค้า OTOP ฯลฯ 

  ๓. พัฒนาระบบการผลิตสนิค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมให้มคีุณภาพและปลอดภัยจากสารพิษ  

  ๔. การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว  

  ๕. สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพและการด าเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  

  ๖. พัฒนาศักยภาพการผลิต การขนสง่ และการแขง่ขันเพื่อเตรยีมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) 

     ๖) ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๖ การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชวีิต ศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน  

  เพื่อเป็นการสง่เสริมและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ประชาชนในท้องถิ่นให้มรีะดับคุณภาพชวีิตที่ดี สนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงาน

การศกึษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ขนบธรรมเนยีม จารีตประเพณี ศลิปวัฒนธรรม ภูมปัญญาท้องถิ่นและสง่เสริมกิจกรรมทางศาสนา การศกึษาและนันทนาการ รวมทั้ง

การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน และการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
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  1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมคีุณภาพชวีิตที่ดี สังคมมคีุณภาพ  

  2. เพื่อให้ประชาชนหา่งไกลจากยาเสพติด  

  ๓. เพื่อเป็นการปูองกันและบ าบัดผูต้ิดยาเสพติด  

  ๔. ส่งเสริมสวัสดิการและกิจกรรมนันทนาการ  

  ๕. เพื่อส่งเสริมการศึกษา  

  ๖. เพื่อส่งเสริมการศาสนาและรักษาขนบธรรมเนยีม จารีตประเพณี ศลิปวัฒนธรรมภูมปิัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมในชุมชน  

  ๗. เพื่อปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

  ๘. เพื่อรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย  

  แนวทางการพัฒนา 

  ๑. ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

  ๒. ส่งเสริมคุณภาพชวีิต  

  ๓. ส่งเสริมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ  

  ๔. การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน  

 ๗) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง การบรหิารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

  เพื่อเผยแพร่การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยให้ประชาชนได้เข้าใจและมีสว่นร่วมในการเลือกตั้งและกิจกรรมทางการเมือง รับรู้ขอ้มูล

ข่าวสารของทางราชการ รวมทั้งการปรับปรุงและจัดระบบบริหารงานให้สามารถปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขความเดือดรอ้นของประชาชนอย่างมปีระสิทธิภาพโปร่งใส

และตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภบิาล โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

  1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรใหม้ีประสิทธิภาพ  

  2. เพื่อส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชนและสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน  

  ๓. เพื่อสร้างการบริหารจัดการที่ดใีห้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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  ๔. เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น  

  ๕. เพื่อปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชส้ถานที่ปฏิบัติราชการ  

  ๖. เพื่อพัฒนาเพื่อเพิ่มรายได้  

  แนวทางการพัฒนา 

  ๑. พัฒนาสง่เสริมการมสี่วนรว่มของประชาชน  

  2. พัฒนาสง่เสริมความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับเทศบาลต าบล  

  ๓. พัฒนาสง่เสริมการพัฒนาบุคลากร  

  ๔. พัฒนาปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและเอกสารต่าง ๆ  

  5. พัฒนาปรับปรุงการพัฒนารายได้ของเทศบาลต าบล  

  ๖. พัฒนาสง่เสริมสนับสนุนให้มอีุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใชท้ี่ทันสมัยเหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  
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3.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 

 3.2.1 ผลการวเิคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  

  ๑) ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      1.1 ปัญหาขาดระบบการก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ 

      1.2 ปัญหาคูคลอง แหลง่น้ าธรรมชาติตื้นเขิน  

      1.3 ปัญหาการขนส่งและจัดเก็บขยะมูลฝอย เนื่องจากรถเก็บขยะส่วนใหญ่มอีายุการใชง้านนานและไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้นของ

จ านวนขยะมูลฝอย 

      1.4 ปัญหายังไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสียที่เป็นระบบและด าเนนิการอย่างจริงจัง  

      1.5 ปัญหาประชาชนขาดความรูแ้ละจติส านึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ได้ประโยชน์สูงสุด  

  ๒) ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภคและการพัฒนาแหล่งน้้า 

      2.1 ปัญหาการคมนาคม 

   - ปัญหาถนน สะพาน ภายในหมูบ่้านและที่เชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อและมีสภาพแคบไม่ได้มาตรฐานท าให้

การคมนาคมไม่สะดวก 

   - ปัญหาความขัดแย้งในเรื่องการก่อสรา้งระหว่างองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นและประชาชนเจ้าหนา้ที่ ซึ่งมักไม่ยินยอมใหพ้ืน้ที่ท าการ

ก่อสร้างเพราะจะท าให้ตนสูญเสียที่ดนิ 

      2.2 ปัญหาการขาดแคลนน้้าเพื่อการอุปกโภค – บรโิภค 

   - แหลง่น้ าธรรมชาติเพื่อเกษตรมสีภาพตืน้เขิน กักน้ าได้นอ้ย  

   - ระบบน้ าประปาส่วนใหญ่ไม่ได้มาตรฐาน/ไม่ทั่วถึง และไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ รวมทั้งยังขาดจิตส านกึในการดูแลรักษาระบบ

น้ าประปา 

   - ประชาชนส่วนใหญ่ยังอาศัยน้ าจากแหล่งธรรมชาติในการอุปโภค – บริโภค 
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3) ปัญหาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

     3.1 ปัญหาดา้นสวัสดิการและกิจกรรมนันทนาการไมเ่พียงพอ 

     3.2 ปัญหาประชาชนขาดคุณภาพชวีิต ขาดความรูค้วามเข้าใจในการดูแลสุขภาพของตน ไม่ให้ความส าคัญกับการออกก าลังกาย 

       3.3 ปัญหาเกิดอุบัติเหตุ มแีนวโน้มเพิ่มจ านวนและความรุนแรงมากขึ้น  เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรและขับรถโดยประมาท  

       3.๔ ปัญหาการขาดแคลนสถานที่ดูแลผูดู้แลคนพิการ ผูสู้งอายุ เด็กที่ถูกทอดทิง้และผู้ดอ้ยโอกาสทางสังคม  

       3.5 ปัญหาขาดโอกาสการศกึษาอย่างตอ่เนื่อง เนื่องจากขาดเงินทุน ฐานะทางเศรษฐกิจไม่เอือ้อ านวย  

       3.6 ปัญหาการขาดศูนย์การเรยีนรู้ของชุมชนเพื่อเปิดโอกาสและทางเลือกให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจน

สถานการณก์ารเรียนรูต้ามธรรมชาติในวิถีการด ารงชีวติเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพชวีิตและเพิ่มความรูใ้ห้ทันต่อสภาพการที่เปลี่ยนแปลงไป 

       3.7 ปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน ท าใหเ้กิดขอ้จ ากัดในการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอน  

       3.8 ปัญหาขาดแคลนสถานที่ที่จะใช้เป็นศูนย์กลางในการอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาของจังหวัด ท าให้เกิดอุปสรรคใน

การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และขาดการประสานรว่มกันระหว่างบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในหนว่ยงานตา่ง ๆ  

       ๓.๙ ปัญหาขาดแคลนสถานที่ใหค้วามรู ้สถานที่ให้บริการขอ้มูลข่าวสารใหก้ับประชาชน เช่น หอ้งสมุด  

       3.10 ปัญหาการไม่ให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์สง่เสริมศลิปวัฒนธรรมประเพณีของตน โดยมุ่งเนน้การพัฒนาทางดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน

มากกว่า 

       3.11 ปัญหาการขาดการสบืค้นคว้าภูมปิัญญาท้องถิ่น รวมทั้งประเพณีและวัฒนธรรมที่สูญหายไป เนื่องจากขาดการเอาใจใส่และการเก็บ

รวบรวมให้เป็นระบบ 

       3.12 ปัญหาเยาวชนขาดการรักท้องถิ่นของตัวเองเนื่องจากขาดความหวงแหนในท้องถิ่นของตนเอง ขาดความส านึกในความเป็นคนไทย 

ให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมต่างชาติมากว่าวัฒนธรรมไทย 

       3.13 ปัญหาไมม่ีศูนย์การเรียนรูห้รอืพิพิธภัณฑท์้องถิ่นส าหรับการศกึษาทั้งในระบบและนอกระบบ  
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  ๔) ปัญหาด้านสาธารณสุขและการกีฬา 

      4.1 ปัญหาการแพรร่ะบาดของโรค เนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมจีติส านึกในการป้องกันโรค เช่น ยุง แมลงวัน 

      4.2 ปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชน เนื่องจากประชาชนไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มคีุณภาพจึงท าให้ไม่สามารถได้รับการ

ส่งเสริมคุณภาพที่ดไีด้ 

      4.3 ปัญหาขาดการสนับสนุนด าเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน  

  ๕) ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

      5.1 ปัญหาการว่างงาน เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ าท าให้ผู้ประกอบการหยุดกิจการท าให้ประชาชนไม่มงีานท า และวา่งงานหลังหมด

ฤดูกาลท าการเกษตร ไม่มอีาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว 

      ๕.๒ ปัญหาประชาชนไม่สามารถพึ่งตนเองได้  

      ๕.๓ ปัญหาการขาดแคลนที่ดนิท ากินเป็นของตนเอง  การเชา่ที่ท ากินจะท าให้เกษตรกรมีตน้ทุนสูงขึ้น  

      ๕.๔ ปัญหาเกษตรกรขายผลผลติได้ราคาต่ า ในขณะที่ตน้ทุนในการผลิตสูง  

      ๕.๕ ปัญหาขาดความรูด้้านการตลาดในการจ าหนา่ยผลิตภัณฑช์ุมชน  

      ๕.๖ ปัญหาการขาดแคลนสถานที่ใช้ในการจ าหนา่ยสินค้า สนิค้าชุมชน สนิค้าการเกษตรและสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  

      ๕.๗ ปัญหาขาดอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว  

      ๕.๘ ปัญหาขาดระบบข้อมูลการตลาดและขาดการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต  ผู้จ าหนา่ย  

      ๕.๙ ปัญหาการใชส้ารเคมีในการเพิ่มผลผลติสินคา้การเกษตรค่อนขา้งสูง  

      ๕.๑๐ ปัญหาขาดองค์ความรูแ้ละทักษะในการบูรณาการบริหารจัดการ ปัจจัยและกระบวนการผลิตสนิค้าเกษตรปลอดภัย  

      5.11 ปัญหาขาดเทคโนโลยีเพื่อสรา้งความปลอดภัยในการผลิตสนิค้าในภาคการเกษตร  

      5.12 ปัญหาขาดการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ขอ้มูลการท่องเที่ยว  

      5.13 ปัญหาขาดการส่งเสริมการท่องเที่ยวจากภาครัฐและเอกชน  

      5.14 ปัญหาไมม่ีศูนย์กลางการให้บริการการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร และขาดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ  
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  6) ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร 

      6.1 ปัญหาประชาชนขาดความรูค้วามเข้าใจในการบริหารงานท้องถิ่น  

      ๖.๒ ปัญหาบุคลากรของหนว่ยงานยังขาดความรูเ้กี่ยวกับวิทยาการใหม่ๆ  

      ๖.๓ ปัญหาการรับรู้ข่าวสารของทางราชการไม่ทั่วถึง  

      6.4 ปัญหาประชาชนขาดสถานที่ใหข้้อมูลขา่สาร การจัดเก็บเอกสารและศูนย์รวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ  

      6.5 ปัญหาการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน  

      6.6 ปัญหาท้องถิ่นไม่เห็นความส าคัญของการประสานแผนพัฒนาและการประสานการท างานรว่ม  

      6.7 ปัญหาขาดการมสี่วนรว่มของประชาชนหรอืประชาคมในการเสนอแนะความคิดร่วมปฏิบัติงานและตรวจสอบการด าเนินงานของ

ท้องถิ่น 

      6.8 เจ้าหนา้ที่ของรัฐขาดขวัญและก าลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความสุจรติ  

3.2.2 ผลการวิเคราะห์ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเพื่อก้าหนดแนวทางการพัฒนาทางกายภาพในมิติพื้นที่ 

  พืน้ที่ของเทศบาลต าบลบ้านสิงห ์ประชากรในต าบลมีการประกอบอาชีพแตกต่างกันไป ตามสภาพพื้นที่ในแตล่ะหมู่ ซึ่งโดยทั่วไป ประชากรส่วน

ใหญ่ประกอบอาชีพทางดา้นเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์เป็นหลัก และมีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรอืน ท าตุก๊ตาผ้าส่งออกจ าหน่าย และ

เปิดรา้นจ าหนา่ยในพืน้ที่ นอกจากนี้ต าบลบ้านสิงหย์ังมีตลาดกลางแลกเปลี่ยนสินค้าทางการเกษตรที่หมู ่5 “ตลาดนัดเกษตรกรต าบลบ้านสิงห์” 

3.2.3 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT  

ANALYSIS (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค) 

 การประเมนิสภาวะแวดล้อม (SWOT) ของเทศบาลต าบลบ้านสิงห ์โดยมีปัจจัยภายใน (จุดอ่อน จุดแข็ง) และปัจจัยภายนอก (โอกาส ภัยคุกคาม) 

สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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  1. จุดแข็ง (Strengths : S) 

      ๑) มีตลาดกลางแลกเปลี่ยนสินค้าการเกษตร “ตลาดนัดเกษตรกรต าบลบ้านสิงห์”  

      ๒) มีผลผลติทางการเกษตรที่โดดเด่นและหลากหลาย  

      ๓) มีวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์  

      ๔) มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน การท าตุก๊ตาผ้า สามารถผลิต และจัดจ าหนา่ยได้เอง  

      ๕) สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะส าหรับการท าการเกษตร และปศุสัตว์ 

      ๖) ประชาชนมคีวามจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตรยิ์  

  2. จุดอ่อน (Weaknesses : W) 

      ๑) เกษตรกรยังใช้สารเคมีในการผลิตสนิค้าเกษตรจงึท าให้สนิค้าเกษตรยังไม่ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย  

      ๒) ขาดการจัดการน้ าเสีย เป็นสาเหตุต่อการพัฒนาสนิค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP 

      ๓) ชุมชนยังมปีัญหาดา้นสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมชุมชนที่ดี 

      ๔) มีปัญหาการแพรร่ะบาดของยาเสพติด  

      ๕) การก าหนดทิศทางหรอืแนวทางการพัฒนาในระดับท้องถิ่น สว่นใหญ่ยังคงให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานมากกว่าการ

พัฒนาคุณภาพชวีิต 

      ๖) งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นส่วนใหญ่มีอยู่อย่างจ ากัด  

      ๗) สังคมในปัจจุบันมจีติสาธารณะไม่เพียงพอเกิดพฤติกรรมไม่เหมาะสม 

      ๘) เด็กและเยาวชนมีค่านิยมการด ารงชีวติที่ไม่เหมาะสม  

      ๙) ขาดการเตรียมพร้อมของภาครัฐและประชาชนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC) 

  3.โอกาส (Opportunities : O) 

      1) มีกฎหมายด้านวสิาหกิจชุมชนในการสนับสนุนให้เกิดองค์กรชุมชน 

      ๒) รัฐบาลส่งเสรมิการลงทุนของกลุ่มเกษตรกรอย่างต่อเนื่องในลักษณะกองทุนต่างๆ  
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      ๓) รัฐบาลส่งเสรมิการผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อการส่งออก  

      ๔) นโยบายรัฐบาลก าหนดให้ทุกฝา่ยเร่งสร้างความสมานฉันท์ โดยใช้ศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม  

      ๕) ผูบ้ริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ท าใหร้ับรู้ถึงปัญหาความตอ้งการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 

      ๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสภาท้องถิ่นที่สามารถออกกฎหมาย  เช่น เทศบัญญัติ ขอ้บังคับ ข้อบัญญัติ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 กับการแก้ไขปัญหาความตอ้งการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 

      7) กฎหมายก าหนดอ านาจหน้าที่ให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในการบริหารงานเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นเชน่ ความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย การบริหารจัดการบริการสาธารณะ  

  4. อุปสรรค (Threats : T) 

     ๑) สภาพเศรษฐกิจ ค่าครองชีพสูงขึ้น ท าให้ก าลังซือ้สินค้าลดลง 

      ๒) ราคาปัจจัยการผลิตสูงขึน้ท าให้การผลิตสนิค้าด้านการเกษตรมตี้นทุนสูง  

      ๓) สภาวะโลกร้อนสง่ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ท าให้ส่งผลกระทบต่อผลผลติทางการเกษตร  

      ๔) กระแสวัตถุนิยมที่รุนแรงในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและประเพณีที่ดงีามของท้องถิ่น  

      ๕) ผูค้้ามีการปรับเปลี่ยนวิธีการจ าหนา่ย/ขนส่ง ยาเสพติดตลอดเวลา  

      ๖) เกิดความคิดขัดแย้งในบางพื้นที่ ซึ่งเป็นอาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา โดยเฉพาะการพัฒนาในด้านโครงสรา้งพื้นฐาน เช่น การไม่ยอม

เสียสละพืน้ที่เพื่อประโยชน์สว่นรวม 

      ๗) การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลหรอืผูบ้ริหารองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ในแตล่ะครัง้อาจส่งผลใหก้าร

พัฒนาท้องถิ่นขาดความตอ่เนื่อง 

    ๘) การก าหนดแนวทางและหลักเกณฑต์่างๆ จากส่วนกลางให้องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นถือปฏิบัติยังขาดความชัดเจนท าให้ไม่สามารถ

ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและอาจน าไปสู่ความผดิพลาดหรอืเกิดการฟอ้งรอ้งได้ 
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    ๙) การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นตามแผนก าหนดขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

พ.ศ.2542 ที่เป็นนโยบายของรัฐบาลไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ท าให้การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นเพิ่มขึน้เรื่อยๆ ไม่มงีบประมาณใน

การด าเนินการและไม่สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ 



3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบา้นสงิห์

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบา้นสงิห์ (พ.ศ.2559 - 2563)

ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบรุี พัฒนา พัฒนา สง่เสริม จัดตัง้ศนูย์บริหาร สง่เสริม พัฒนาระบบโครงสร้าง สง่เสริม พัฒนาคณุภาพ พัฒนาคณุภาพ ปอูงกนั ปราบปรามและ พัฒนากลไก สง่เสริมการมสีว่นร่วม สง่เสริมใหป้ระชาชน สง่เสริมการพัฒนา สง่เสริมงานดา้น

ประสทิธภิาพ กระบวนการ การรวมกลุม่ การตลาดสนิคา้เกษตร เศรษฐกจิชุมชน พื้นฐานและการรักษา การทอ่งเที่ยว ชวีติและระบบ การศกึษาและเพิ่ม ปราบปรามและ สร้างเครือขา่ย การบริหาร ของประชาชน ชุมชน มคีวามตระหนกัใน พื้นที่ชายแดน มวลชน

กระบวนการผลติ เพิ่มมูลคา่และ การผลติ ปลอดภัยและพัฒนา และสนิคา้ ความปลอดภัยทางการ เชงิอนรุักษ์ สวัสดกิารทาง โอกาสเขา้ถงึการศกึษา สร้างเครือขา่ย เฝูาระวังทรัพยากร จัดการทรัพยากร องคก์รปกครองสว่น สถาบนัชาต ิศาสนา

และการถา่ยทอด ความเชือ่มั่น และแปรรูป การเชือ่มโยง OTOP ใหไ้ด้ ทอ่งเที่ยวเพื่อรองรับ สงัคมอย่างทั่วถงึ ที่มคีณุภาพทัง้ใน-นอก การแกไ้ขปญัหา ปาุไมอ้ย่างยั่งยืน น้้าแบบบรูณาการ ทอ้งถิ่นและภาคเอกชน พระมหากษตัริย์

เทคโนโลยี สนิคา้เกษตร การตลาด มาตรฐาน การขยายตวัดว้ยการ และเปน็ธรรม ระบบและตามอัธยาศยั ยาเสพตดิและ พร้อมสง่เสริม ทกุระดบั ในการบริหารจัดการ

ปลอดภัย ทอ่งเที่ยวจากการเปดิ อาชญากรรม การปลกูปาุในพื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติ

ประชาคมอาเซยีน เสื่อมโทรม และสิ่งแวดลอ้ม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

อปท.ในเขตจังหวัดราชบรุี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

เทศบาลต้าบลบา้นสงิห์

 

แนวทางการพัฒนา 1.การพัฒนาสร้างจติส้านกึและความ      1.สง่เสริมความรู้และใหบ้ริการ      1.สง่เสริมระบบการศกึษา           1.สนบัสนนุและสง่เสริมอาชพีและเพิ่มรายได ้        1.ปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 1.พัฒนาสง่เสริมการมสีว่นร่วมของประชาชน

    ตระหนกัในการจัดการทรัพยากร          สาธารณสขุมูลฐาน      2.สง่เสริมขนบธรรมเนยีม จารีตประเพณี               ใหแ้กป่ระชาชน 2.พัฒนาสง่เสริมความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบั

     ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม      2.การสร้างจติส้านกึและตระหนกั          ศลิปวัฒนธรรม ภูมปิญัญาทอ้งถิ่น            2.พัฒนาระบบตลาดสนิคา้เกษตรและเกษตร    2.สง่เสริมคณุภาพชวีติ การปกครองระบอบประชาธปิไตยและ

2.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะ          ในการรักษาสขุภาพอนามัย          วัฒนธรรมทอ้งถิ่นและวัฒนธรรมอันดี                อุตสาหกรรม สนิคา้ OTOP ฯลฯ ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัเทศบาลต้าบล

3.การพัฒนาสร้างจติส้านกึและความ      3.สง่เสริมการรักษาสขุภาพดว้ย      3.สง่เสริมสนบัสนนุการจัดการเรียน            3.พัฒนาระบบการผลติสนิคา้เกษตรและเกษตร    3.สง่เสริมกฬีาและกจิกรรมนนัทนาการ 3.พัฒนาสง่เสริมการพัฒนาบคุลากร

ตระหนกัในการมสีว่นร่วมลดปริมาณขยะ          ภูมปิญัญาทอ้งถิ่นและการแพทย์          การสอนศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ในสงักดั                อุตสาหกรรมใหม้คีณุภาพและปลอดภัยจากสารพษิ 4.พัฒนาปรับปรุง ระเบยีบ กฎหมาย

4.การพัฒนาจัดระบบปอูงกนัน้้าทว่มขัง          แผนไทย          เทศบาลต้าบล            4.การพัฒนาและสง่เสริมการทอ่งเที่ยว    4.การรักษาความสงบเรียบร้อยและความ ขอ้บงัคบัและเอกสารตา่งๆ

5.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ            5.สนบัสนนุและสง่เสริมอาชพีและการด้าเนนิงาน       ปลอดภัยในชวีติและทรัพย์สนิ 5.พัฒนาปรับปรุงรายไดข้องเทศบาลต้าบล

    และสิ่งแวดลอ้ม               ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง       ปลอดภัยในชวีติและทรัพย์สนิ  6.พัฒนาสง่เสริมสนบัสนนุใหม้อีุปกรณ์

6.การพัฒนาด้าเนนิการเพื่อใหม้ขีอ้บญัญตัิ             6.พัฒนาศกัยภาพการผลติ การขนสง่ และการแขง่ขัน  เครื่องมอืเครื่องใชท้ี่ทนัสมัยเหมาะสม

   ที่เกี่ยวกบัการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ                เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเขา้สู ่AEC

การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย

ในชวีติและทรัพย์สนิ การปอูงกนัและบรรเทา

สาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 6

ดา้นศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี

และภูมปิญัญาทอ้งถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ดา้นการบริหารจัดการและการอนรุักษ์

ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอ้ม

แบบ ยท.01

ยุทธศาสตร์ที่ 7

การพัฒนาดา้นประสทิธภิาพการเมอืง

การบริหารและพัฒนาบคุลากรทอ้งถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3

พัฒนาสงัคมคุณธรรมและชุมชนเขม้แข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ 4

และสิ่งแวดลอ้มใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู่

ยุทธศาสตร์ที่ ๕

การสร้างเสริมความั่นคงของพื้นที่พัฒนาความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 6

การพัฒนาดา้นคณุภาพชวีติ

ศกัยภาพคนและความเขม้แข็งของชุมชน

ดา้นการวางแผน การสง่เสริมการลงทนุ

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาดา้นเสริมสร้างความเขม้แข็ง

ของระบบเศรษฐกจิชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การพัฒนาดา้นระบบการศกึษา

และสง่เสริมศลิปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4

        ประชาชนมนี้้าอุปโภค-บริโภค 

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

สาธารณูปโภคและสาะรณูปการ พาณิชยกรรมและการทอ่งเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 3ยุทธศาสตร์ที่ 2

ดา้นสง่เสริมคณุภาพชวีติ ดา้นการจัดระเบยีบสงัคม/ชุมชน

และการรักษาความสงบเรียบร้อย

การพัฒนาคุณภาพชวีติ การศึกษาและนนัทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1

พัฒนาสนิคา้เกษตรปลอดภัยเพือ่เพิม่มูลคา่การผลติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การสง่เสริมการพัฒนาแหลง่ทอ่งเที่ยว

และเพิม่มูลคา่ผลผลติ เชงิสร้างสรรค์

5.พัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

การพัฒนาดา้นระบบการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การพัฒนาดา้นสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ

1.กอ่สร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน 

    ตรอก ซอย ทางเดนิเทา้ ทอ่ระบายน้้า

2.การพัฒนาการจราจรและระบบขนสง่

3.การพัฒนาระบบไฟฟาูสาธารณะ

4.การพัฒนากอ่สร้างปรับปรุงและพัฒนา

ปรับปรุงพื้นที่ กอ่สร้างสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ ขยายเขตไฟฟาูและแสงสวา่ง

ชุมชนนา่อยู่มทีรัพยากรธรรมชาตใิชอ้ย่าง

โครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การพัฒนาดา้นบริหารและ

การจัดบริการดา้นสาธารณสขุ

แกไ้ขปญัหาน้้าทว่ม

 เพยีงพอตอ่การปฏบิตังิาน

สง่เสริมและสนบัสนนุการบริหารการศกึษา สนบัสนนุและสง่เสริมการพัฒนาเศรษฐกจิ 

การลงทนุ และการประกอบธุรกจิใหเ้ขม้แข็ง

เพื่อสร้างอาชพีเสริมเพิ่มรายได ้สง่เสริม

   แหลง่น้้าเพื่ออุปโภค-บริโภค

ไมรู่้จักหมดสิ้น สร้างจติส้านกึในการดแูลและ

เสริมสร้างทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ประชาชนมสีขุภาวะที่ด ีไดร้ับบริการดา้น

สาธารณสขุอย่างทั่วถงึ สง่เสริมและ

สนบัสนนุการกฬีาเพื่อสขุอนามัยที่ดี

สง่เสริมกจิกรรมทางศาสนา ท้านบุ้ารุงรักษา

ศาสนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียมประเพณี

วัฒนธรรมอันดงีาม การด้าเนนิงานตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง

เผยแพร่การปกครองตามระบอบ

ประชาธปิไตย การมสีว่นร่วมของประชาชน

รับรู้ขอ้มูลขา่วสารทางราชการ

การบริหารงานตามหลกัธรรมาภบิาล



ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต้าบลบา้นสงิห(์ตอ่)

ผลผลติ/โครงการ 1.โครงการวางทอ่ลอดคลองพร้อมวางทอ่ระบายน้้า 1.การสร้างจติส้านกึรณรงคแ์ละประชา        1.อบรมใหค้วามรู้ปอูงกนัโรคเอดส์                 1.มอบเงินสมทบเพื่อการศกึษา

2.โครงการวางทอ่ระบายน้้า/บอ่พัก    สมัพันธใ์นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ           และสารเสพตดิ                 2.จัดงานฉลองวันเดก็แหง่ชาติ    ประจ้าหมู่บา้น      2.จัดท้าประชาคมต้าบลเพื่อจัดท้า

3.โครงการวางทอ่ระบายน้้าพร้อมท้าถนน   และสิ่งแวดลอ้ม         2.คมุคมุและปอูงกนัไขเ้ลอืดออก                 3.อุดหนนุการจัดการศกึษาขัน้พื้นฐาน               ในสถานศกึษา         แผนเทศบาล

4.โครงการกอ่สร้างร่อง/รางระบายน้้า/ดาดคอนกรีต 2.ฝึกอบรมใหค้วามรู้ในการรักษาสิ่งแวดลอ้ม         3.รณรงคป์อูงกนัโรคพษิสนุขับา้/                 4.อุดหนนุอาหารกลางวันสถานศกึษา      3.เทศบาลพบประชาน

5.โครงการกอ่สร้าง/ปรับปรุงถนน ค.ส.ล 3.อบรมและทศันศกึษาดงูานการจัดการของ             แมลงที่เปน็พาหะน้าโรค                     ในเขตเทศบาล      4.อุดหนนุศนูย์ประสานการพัฒนา

6.โครงการกอ่สร้าง/ปรับปรุง/ตอ่เตมิศาลาอเนกประสงค์    เสยีอันตรายจากชุมชน         4.รณรงคป์อูงกนัและควบคมุโรค                 5.อุดหนนุอาหารเสริม(นม) โรงเรียน 4.อุดหนนุกลุม่ปลกูพชืปลอดสารพษิ          5.บ้าบดัฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ตดิยาเสพตดิ         ศกัยภาพหนว่ยสนบัสนนุภารกจิ

7.โครงการกอ่สร้าง/ปรับถนนลาดยางแอสฟัลทฯ์ 4.โครงการคลองสวยน้้าใส             ตดิตอ่ในโค กระบอื                 6.จัดงานประเพณีแหเ่ทยีนพรรษา 5.โครงการฝึกอบรมกลุม่สตรีต้าบลบา้นสงิห์          6.อุดหนนุงบประมาณเพื่อปอูงกนัและ         ของ อปท.

8.โครงการขยายถนนสาธารณะ 5.โครงการเมอืงนา่อยู่ชุมชนนา่อยู่         5.ปอูงกนัและควบคมุก้าจัดสตัว์/                 7.จัดงานประเพณีแหด่อกไมฉ้ลอง 6.ฝึกอบรมพัฒนาคณะกรรมการศนูย์บริการ             แกไ้ขปญัหายาเสพตดิ      5.ผู้บริหารพบประชาชน

9.โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลกุ/ลกูรังพร้อมบดอัด 6.รณรงคป์ระชาสมัพันธเ์พื่อสิ่งแวดลอ้มและ            แมลงที่เปน็พาหะน้าโรค                     สงกรานตล์าวเวยีง    และศนูย์ถา่ยทอดเทคโนโลยีการเกษตร          7.โครงการเฝูาระวัง คน้หาตดิตาม      6.สรรหาคณะกรรมการชุมชน

10.โครงการขุดลอกคลอง/สระ     ลดโลกร้อน         6.อบรมตอ่เนื่องและศกึษาดงูาน                 8.จัดงานประเพณีลอยกระทง 7.เสริมสร้างศกัยภาพผู้สงูอายุใหพ้ึ่งตนเองได้              และดแูลผู้ปวุยโรคเบาหวานและ      7.โครงการอบรมและศกึษาดงูาน

11.โครงการถมคลองสาธารณะ/วางทอ่ 7.พัฒนาสิ่งแวดลอ้มความสะอาดในวันที่            เพื่อพัฒนาศกัยภาพ อสม.                 9.บรรพชาสามเณรฤดรู้อน 8.กอ่สร้าง/ปรับปรุงตลาดนดัเกษตรกร              ความดนัโลหติสงูในประชาชน      10.จัดการเลอืกตัง้สมาชกิสภาเทศบาล

13.โครงการกอ่สร้าง/ปรับปรุงทอ่ระบายน้้า    12 สงิหาคม และ 5 ธันวาคม         7.โครงการตรวจสขุภาพ/รักษา                 10.สบืสานวัฒนธรรมลาวเวยีง 9.ขยายพื้นที่ตลาดนดัเกษตร          8.โครงการคดักรองผู้ปวุยมะเร็ง           และนายกเทศมนตรี

14.โครงการปรับปรุงภูมทิศัน์ 8.กอ่สร้าง/ปรับปรุงภูมทิศัน ์และดแูลรักษา             พยาบาลเบื้องตน้ใหก้บัประชาชน                 11.จัดงานรัฐพธิตีา่งๆ / การจัด 10.ประกวดร้านคา้อาหาร/แผงลอยดเีดน่             ปากมดลกู       11.รณรงคใ์หป้ระชาชนไปใชส้ทิธิ

15.โครงการวางทอ่/ท้ารางระบายน้้า    ความสะอาด/บ้าบดัน้้าเสยี         8.ตรวจสขุภาพร่างกายประจ้าปี                      งานวันส้าคญัทางราชการ 11.อบรมและศกึษาดงูานของคณะกรรมการ          9.โครงการสงเคราะหแ์ละจัดสวัสดกิาร            เลอืกตัง้ในทกุระดบั

16.โครงการท้าคนักัน้น้้า 9.หนา้บา้นนา่มอง            ผู้บริหารพนกังานและลกูจา้งประจ้า                 12.ขอรับเงินอุดหนนุการจัดงาน     ผู้ประกอบการ/ร้านคา้แผงลอย             ใหก้บัผู้สงูอายุ       12.รณรงคป์ระชาสมัพันธใ์หค้วามรู้

17.โครงการกอ่สร้าง/ปรับปรุงประต ูปดิ-เปดิน้้า 11.รวมใจภักดิ์รักพื้นที่สเีขยีว         9.หนว่ยสาธารณสขุเคลื่อนที่                      การจัดงานประเพณีสงกรานต์ 12.สร้างระบบบ้าบดัน้้าเสยีจากตลาดสด          10.โครงการบริการดา้นแพทย์ฉกุเฉนิ            เกี่ยวกบัการปกครองระบอบ

18.โครงการกอ่สร้าง/ปรับปรุงศาลาอา่นหนงัสอืพมิพ์ 12.วางระบบพัฒนาประสทิธภิาพการจัดเกย็ขยะ        10.บา้นวัดโรงเรียนปลอดลกูน้้ายุงลาย                      ลาวเวยีง 13.จา้งเหมาดดูลา้งทอ่          11.โครงการสงเคราะหผ์ู้ปวุยเอดสใ์น            ประชาธปิไตยและกฎหมาย

19.โครงการรังวัดตรวจสอบแนวเขตทางสาธารณะ 13.สร้างระบบก้าจัดขยะ/คดัแยกขยะ         11.ปรับปรุงสว้มสาธารณะใหไ้ด้                 13.ปรับปรุงอุปกรณ์ประจ้าศนูย์ 14.ตดิตัง้กลอ้งวงจรปดิตลาดนดั               ในเขตเทศบาล            เลอืกตัง้

20.โครงการตดิตัง้เครื่องหมายจราจรและจัดหา 14.รณรงคค์ดัแยกขยะ/ลดปริมาณขยะ              มาตรฐาน Has                       เดก็เลก็ต้าบลบา้นสงิห์ 15.ตลาดสดนา่ซื้อ          12.สนบัสนนุหนว่ยงาน/ชมรม/กลุม่        13.จัดท้ารายงานผลการบริหารงาน

     เครื่องมอืเครื่องใชใ้นการจัดจราจร 15.โครงการชุมชนปลอดถงัขยะ        12.พัฒนาปรับปรุงอุปกรณ์ประจ้าศนูย์                 14.อบรมเพิ่มประสทิธภิาพของ 16.ตดิตัง้ปาูยประชาสมัพันธ ์LED               อ้านาจหนา้ที่ของเทศบาล        14.จัดประชุมสภาฯ เทศบาลสญัจร

21.ตดิตัง้กระจกโคง้/สญัญาณไฟกระพริบและการ์ดเลน 16.กอ่สร้าง/ปรับปรุงสถานที่ลา้งรถขยะ             กูช้พี/ใหบ้ริการของรถกูช้พี ทต.                      บคุลากรประจ้าศนูย์เดก็เลก็ 17.กอ่สร้าง/ปรับปรุงรางระบายน้้าตลาดนดั          13.โครงการพัฒนาคณุภาพชวีติ        15.สนบัสนนุทนุการศกึษาตอ่ใน

22.จัดท้าปาูยซอยพร้อมตดิตัง้ในเขตเทศบาล 17.รณรงคป์ระชาสมัพันธเ์พื่อลดปริมาณขยะ        13.โครงการอุดหนนุส้าหรับพัฒนา                 15.โครงการสานฝันบณัฑตินอ้ย 18.โครงการมหกรรมอาหารปลอดภัย               คนพกิาร             ระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท

23.ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะ 18.ประชาสมัพันธก์ารมสีว่นร่วมของประชาชน              บริการสาธารณสขุมูลฐาน                 16.โครงการบณัฑตินอ้ย 19.ตดิตัง้ปาูยประชาสมัพันธต์ลาดนดัฯ          14.กอ่สร้าง/ปรับปรุงอาคาร        16.ประชาศกึษาและชุมชนสมัพันธ์

24ปรับปรุง/ซอ่มแซมไฟฟาูสาธารณะ      ในการลดปริมาณขยะ        14.ฝึกอบและศกึษาดงูานเพื่อสง่เสริม                 17.ปฐมนเิทศผู้ปกครองนกัเรียน          15.สงเคราะหแ์ละจัดสวัสดกิารใหก้บั       17.คา่ตอบแทนพเิศษ(โบนสัประจ้าปี)

25.ตดิตัง้เสาไฟฟาูเหลก็สงู/โคมไฟ 19.ธนาคารขยะในชุมชนและโรงเรียน             สขุภาพผู้สงูอายุ                 18.ศนูย์สามวัยเทดิไทอ้งคร์าชัน 21.จา้งเหมาตเีสน้จราจร               คนพกิาร/ผู้ดอ้ยโอกาสหรือผู้ยากไร้       18.อุดหนนุตามโครงการตา่ง ๆ ตาม

26.ขยายเขตประปา 20.กอ่สร้างโรงสบูน้้า/ปรับปรุง        15.โครงการ ฟ.ฟัน                 19.จัดตัง้/กอ่สร้าง/ปรับปรุงศนูย์ 22.เชา่ที่ดนิราชพัสดตุลาดนดั          16.คลนิกิกฎหมาย            นโยบายของอ้าเภอ จังหวัด สว่น

27.โครงการปรับปรุงและวางทอ่แทง้คน์้้าประปา 21.โครงการขุดลอกคลอง        16.อบรมใหค้วามรู้ในการรักษาสขุภาพ                     พัฒนาเดก็เลก็ 23.กอ่สร้าง/ปรับปรุงปาูยตลาดนดัฯ และ           17.อบรมกฎหมายเบื้องตน้             ราชการและกระทรวง

28.โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล 22.โครงการก้าจัดวัชพชื             อนามัย                 20.กอ่สร้าง/ปรับปรุงอาคารโรง      ปรับปรุงภูมทิศัน์           18.แขง่ขันตอบปญัหาเนื่องในวันรพี       19.จัดท้า/ปรับปรุงแผนพัฒนาสามปี

29.กอ่สร้าง/ตดิตัง้/ปรับปรุงเสาวทิยุสื่อสารและจัดซื้อ 23.โครงการเปาุลา้งทอ่        17.ท้าปาูยเหลก็ประชาสมัพันธ์                     อาหารศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ 24.ฝึกอบรมการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์           19.สง่เสริม/รณรงคใ์หป้ระชาชน       20.จัดท้า/ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์

     วทิยุสื่อสาร 24.โครงการขุดลอกคลองพร้อมวางแผ่น        18.อบรมใหค้วามรู้แกแ่รงงานนอกระบบ                 21.โครงการศนูย์เดก็เลก็ปลอดโรค 25.พัฒนาผลติภัณฑท์างการเกษตร                ประหยัดพลงังาน       21.จัดท้าเทศบญัฐัตงิบประมาณราย

30.จัดท้าปาูยอักษรไฟวิง่คอมพวิเตอร์      เรียบเทคานลอ็คแผ่นเรียบ        19.รณรงคง์ดสรุา บหุรี่ และสารเสพตดิ                22.โครงการจา้งครูตา่งชาตสิอนภาษา 26สง่เสริมตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง           20.โครงการบริการรับ-สง่ผู้ปวุย            จา่ยประจ้าปี

31.กอ่สร้าง/ตดิตัง้และพัฒนาระบบเสยีงไร้สาย 25.โครงการปรับปรุงคลองธรรมชาติ        20.โอนเงินงบประมาณเพื่สมทบกองทนุ                     อังกฤษใหศ้นูย์พัฒนาเดก็เลก็และ 27.สง่เสริมการผลติปุย๋หมักชวีภิาพ               ฉกุเฉนิ 24 ชม.       22.สร้างแรงจูงใจและเสริมสร้าง

32.กอ่สร้าง/ปรับปรุงโรงปุย๋หมัก 26.จัดท้าขอ้บญัญตัิ             หลกัประกนัสขุภาพ ทต .บา้นสงิห์                     บคุลากรของเทศบาล 28.กอ่สร้าง/ปรับปรุงศนูย์ถา่ยทอดเทคโนโลยี           21.โครงการฝึกอบอบรม/ศกึษาดงูาน            จติส้านกึในการช้าระภาษี

27.กอ่สร้าง/ปรับปรุงประตเูปดิ-ปดิน้้า        21.อบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกบัการใช้ 29.สง่เสริมการใชน้้้าหมักชวีภิาพในการ           22.โครงการแขง่ขันกฬีา       23.ออกส้ารวจภาษี

            และการผลติสมุณไพร     ควบคมุน้้าเสยี           23.โครงการสง่เสริมการออกก้าลงักาย       24.จัดเกบ็ภาษนีอกพื้นที่

       22.จัดใหค้วามรู้เกี่ยวกบัการรักษา           24.จัดตัง้ศนูย์เยาวชนต้าบลบา้นสงิห์       25.จัดท้าแผนที่ภาษี

             สขุภาพดว้ยการแพทย์แผนไทย           25.โครงการคา่ยเยาวชน       26.ประชาสมัพันธใ์นการช้าระภาษี

       23.รณรงคป์ระชาสมัพันธก์ารใชย้า           26.กอ่สร้าง/ปรับปรุงสนามฟุตบอล       27.อุดหนนุศนูย์รวมขอ้มูลขา่วสาร

            สมุณไพร รวมทัง้การจัดการแพทย์           27.ตดิตัง้/ปรับปรุงเครื่องออกก้าลงักาย            การจัดซื้อจัดจา้งระดบัอ้าเภอ

            แผนไทย           28.กอ่สร้าง/ปรับปรุงศนูย์ออกก้าลงักาย       28.ตดิตัง้/ปรับปรุงระบบเครื่องเสยีง

          29.ตดิตัง้กลอ้งวงจรปดิ       29.ตดิตัง้/ปรับปรุงกลอ้งวงจรปดิ

          30.สง่เสริมและสนบัสนนุการรักษา       30.กอ่สร้าง/ปรับปรุงภูมทิศัน์

              ความปลอดภัยในชวีติและทรัพย์สนิ       31.รื้อถอน/กอ่สร้าง/ปรับปรุงอาคาร

          31.โครงการกอ่สร้าง/ปรับปรุงภูมทิศัน์       32.กอ่สร้าง/ปรับปรุงลานจอดรถ

          32.ปอูงกนัและลดอุบตัเิหตบุนทอ้งถนน .     33จัดหาเครื่องมอืเครื่องใชย้านพาหนะ

          33.โครงการศนูย์ประสานงานรักษา          และครุภัณฑส์้านกังาน

               ความปลอดภัยประจ้าทอ้งถิ่น(ศปถ)        34.ปรับปรุงซอ่มแซมและบ้ารุงรักษา

            วัสดสุ้านกังาน

          35.ตรวจสอบสถานะความพกิาร

          34.โครงการสง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายุ

30.โครงการ/กจิกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆ

20.ตดิตัง้/ปรับปรุงระบบเสยีงตามสายตลาดนดั

2.สง่เสริมการด้ารงชวีติตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง       

31.อบรมใหค้วามรู้ใหก้บัประชาชนเพื่อ

เตรียมความพร้อมเขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกจิ

อาเซยีน (AEC)

3.ฝึกอบรมสร้างอาชพีหลกัสตูรระยสัน้เพื่อเพิ่ม           3.เยาวชนรุ่นใหมร่่วมใจตา้นยาเสพตดิ

   รายไดแ้กป่ระชาชน                                            4.ครอบครัวสขีาว

1.ฝึกอบรมอาชพีแกอ่าสาสมัครสาธารณสขุ               1.กอ่สร้าง/ปรับปรุงลานกฬีา      1.อบรมจัดท้าแผนชุมชน

           2.ฝึกอบรมปอูงกนัการใชส้ารเสพตดิ

แบบ ยท.01
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.     33จัดหาเครื่องมอืเครื่องใชย้านพาหนะ
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3.4 แผนที่ยุทธศาสตร์              แบบ ยท.02 

 

 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านสิงห์ 

Strategy Map 

 

วิสัยทัศน ์   เทศบาลต าบลบ้านสิงห ์เป็นต าบลน่าอยู่ ประชาชนมคีุณภาพที่ด ีมคีวามสมานฉันท์  

           ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ มีสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ  

                                                                       และมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดสวยงาม  

 

พันธกิจ   1.ปรับปรุงและพัฒนาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน       2.จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม            3.ส่งเสรมิและสนับสนุนการเสรมิสรา้งความเข้มแข็ง 

                                 ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ            เพื่อการพัฒนาทียั่งยืน โดยชุมชน/ประชาชน               ของระบบเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน  

                  ด้านแหล่งน้ าให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ            มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

          ต่อความต้องการของประชาชน            และสิ่งแวดล้อม  

 

 

เป้าประสงค์    ปรับปรุงพื้นที่ ก่อสรา้งสาธารณูปโภค           ชุมชนน่าอยู่ มีทรัพยากรธรรมชาติใชอ้ย่าง      สนับสนุนและส่งเสรมิการพัฒนาเศรษฐกิจ  

                                            และสาธารณูปการ  ขยายเขตไฟฟา้           ไม่รู้จักหมดสิน้ สรา้งจิตส านึกในการดูแล                         การลงทุนและการประกอบธุรกิจ เพื่อสร้าง 

                                            และแสงสว่าง มีน้ าอุปโภค-บรโิภค                               และเสรมิสรา้งทรัพยากรธรรมชาติและ                            อาชีพเสรมิเพิ่มรายได้ ส่งเสรมิการด าเนิน 

                                  สิ่งแวดล้อม                                                  งานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
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พันธกิจ   4.พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของ          5.ปรับปรุงและพัฒนาด้านความปลอดภัย    6.ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการ  

    ประชาชนในเขตเทศบาลให้มีชีวติความ             ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน                                 ให้มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  

                เป็นอยู่ดีขึ้น มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง                           ลดความซ้ าซ้อน ลดขั้นตอนและระยะเวลา 

                สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสติ                                                                                                            การปฏิบัติราชการ เพื่อบรกิารประชาชนให ้

   ปัญญาและทัศนคติที่ดีงามและมีคุณภาพ                          ได้รับความสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม  

 

   

เป้าประสงค์                ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี ได้รับบริการ                              สนับสนุนส่งเสรมิการพัฒนาคุณภาพชีวิต      เผยแพร่การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

   ด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง  ส่งเสรมิ                                      การศึกษาและนันทนาการ                              การมีส่วนร่วมของประชาชน การรับรูข้่าวสาร  

             และสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขอนามัยที่ดี                           การรักษาความสงบเรียบรอ้ย                                  ทางราชการ บรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

                  ความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน  

    
                                        

                                                                                                        

ยุทธศาสตร ์ 1.การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค  2.การพัฒนาด้านระบบการจัดการ    3.การพัฒนาด้านการบรหิารและ      4.การพัฒนาระบบการศึกษาและ  

   สาธารณูปการ โครงสรา้งพืน้ฐาน       ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม             การบรหิารจัดการด้านสาธารณสุข               ส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

                        

 

 

   5.การพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของ            6.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต       7.การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง 

      ระบบเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญา                         ศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน     การบรหิารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

                                                       เศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทธศาสตร ์ 1.การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค  2.การพัฒนาด้านระบบการจัดการ    3.การพัฒนาด้านการบรหิารและ      4.การพัฒนาระบบการศึกษาและ  

   สาธารณูปการ โครงสรา้งพืน้ฐาน       ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม             การบรหิารจัดการด้านสาธารณสุข               ส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 

        5.การพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของ            6.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต         7.การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง 

          ระบบเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญา                        ศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน       การบรหิารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

                                                        เศรษฐกิจพอเพียง 

 

แนวทางการพัฒนา 1.ก่อสรา้ง  ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน      1.พัฒนาสร้างจิตส านึกและความตระหนัก           1.ส่งเสรมิความรู้และให้บริการ               1.ส่งเสรมิระบบการศึกษา 

    ตรอกซอย ทางเดินเท้า   ท่อระบายน้ า         ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ                สาธารณสุขมูลฐาน                           2.ส่งเสรมิขนบธรรมเนียม จารีต 

 2.การพัฒนาการจราจรและระบบขนส่ง              สิ่งแวดล้อม                                              2.การสรา้งจิตส านึกและตระหนัก              ประเพณี  ศลิปวัฒนธรรม 

 3.การพัฒนาระบบไฟฟา้สาธารณะ        2.พัฒนาระบบการบรหิารจัดการขยะ                  ในการรักษาสุขภาพอนามัย                     ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม 

 4.การพัฒนาก่อสรา้งปรับปรุงและพัฒนา          3.การพัฒนาสร้างจิตส านึกและความ               3.ส่งเสรมิการรักษาสุขภาพด้วย                 ท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันด ี

    แหล่งน้ าเพื่ออุปโภค-บรโิภค                          ตระหนักในการมีส่วนร่วมลดปริมาณขยะ           ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการแพทย ์          3.ส่งเสรมิสนับสนุนการจัดการเรียน 

 5.พัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคม       4.การพัฒนาจัดระบบป้องกันน้ าท่วมขัง                 แผนไทย                                            การสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน 

                                                              5.การบรหิารจัดการทรัพยากรธรราชติ                                                                       สังกัดเทศบาลต าบล  

                                                                                                         และสิ่งแวดล้อม 
 

 1.สนับสนุนและส่งเสรมิอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน  1.ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                   1.พัฒนาส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 2.พัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม                       2.ส่งเสรมิคุณภาพชีวิต                                   2.พัฒนาส่งเสรมิความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ  

     สินค้า OTOP ฯลฯ                                                                     3.ส่งเสรมิกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ               การปกครองระบอบประชาธิปไตยและความรู้ความ                

                                        3.พัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม                    4.การรักษาความสงบเรียบรอ้ยและความ            เข้าใจเกี่ยวกับเทศบาลต าบล 

    ให้มีคุณภาพและปลอดภัยจากสารพษิ                                                 ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน                        4.พัฒนาปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ 

 4.การพัฒนาและส่งเสรมิการท่องเที่ยว                                                                                                                  และเอกสารต่าง ๆ 

 5.สนับสนุนและส่งเสรมิอาชีพและการด าเนินงามตามแนว                                                                                       5.พัฒนาปรับปรุงการพัฒนารายได้ของ  

    เศรษฐกิจพอเพียง                                                                                                                                          เทศบาลต าบล 

 6.พัฒนาศักยภาพการผลิต การขนส่ง และการแข่งขันเพื่อเตรียม                                                                               6.พัฒนาส่งเสรมิสนับสนุนให้มีอุปกรณ์เครื่องมือ 

    เตรยีมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ                                                                                       เครื่องใชท้ี่ทันสมัยเหมาะสมเพียงพอต่อการ  

                                            อาเซียน (AEC)                                                                                                                                             ปฏิบัติงาน 

     

 



 

บทที่ 4 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตร์                                                                                    ยท.03  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  

 พันธกิจ       1.ปรับปรุงและพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน  ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   ด้านแหล่งน้้าให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความ 

                        ต้องการของประชาชน                 

 เป้าประสงค์    - ปรับปรุงพื้นที่ ก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ขยายเขตไฟฟ้าและแสงสว่างมนี้้าอุปโภค-บริโภค  

      ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

  จ้านวนโครงสรา้งพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้มาตรฐานและทั่วถึง  

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน ตรอก ซอย ทางเดินเท้า ทอ่ระบายน้้า 1. จ้านวนที่เพิ่มขึ้น 

2.จ้านวนที่ได้รับการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/บ้ารุงรักษา 

1.2 การพัฒนาการจราจรและระบบขนสง่ 1. จ้านวนที่เพิ่มขึ้น 

2.จ้านวนที่ได้รับการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/บ้ารุงรักษา 

1.3 การพัฒนาระบบไฟฟา้สาธารณะ 1. จ้านวนที่เพิ่มขึ้น 

2.จ้านวนที่ได้รับการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/บ้ารุงรักษา 

1.4 การพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้้าเพื่ออุปโภค – บริโภค 1. จ้านวนที่เพิ่มขึ้น 

2.จ้านวนที่ได้รับการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/บ้ารุงรักษา 

1.5 พัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคม 1. จ้านวนที่เพิ่มขึ้น 

2.จ้านวนที่ได้รับการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/บ้ารุงรักษา 
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 หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

กองชา่ง 

 ความเชื่อมโยง 

1.ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาแหลง่ท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลติภัณฑ์ 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านสิงห์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสรา้งพื้นฐาน  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 พันธกิจ       - จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยชุมชน/ประชาชนมสี่วน ร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

 เป้าประสงค์   - ชุมชนน่าอยู่ มทีรัพยากรธรรมชาติใชอ้ย่างไม่รูจ้ักหมดสิน้ สรา้งจิตส้านึกในการดูและเสริมสรา้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

      ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

  1.จ้านวนผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ประชุมและสัมมนามีความรูเ้พิ่มมากขึ้น  

  2.ครัวเรือนมกีารก้าจัดขยะมูลฝอยอย่างเหมาะสมและถูกวิธีเพิ่มขึน้  

  3.จ้านวนโรงงานที่ไม่ท้าใหเ้กิดปัญหาน้้าเสียและไม่ท้าใหเ้กิดปัญหามลพิษทางอากาศ  

  4.ปริมาณการน้าขยะกลับมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น  

  5.จ้านวนข้อบัญญัติที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
2.1 พัฒนาสรา้งจิตส้านกึและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  1.จ้านวนที่เพิ่มขึน้/ลดลง 

2.จ้านวนสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่ไดร้ับการฟื้นฟูมากขึน้  

3.จ้านวนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มไดร้ับการฟื้นฟูมากขึน้  

4.ระบบก้าจัดมูลฝอยและการบ้าบัดน้้าเสยีอย่างถูกวิธีเพิ่มขึน้ 

2.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะ 1.จ้านวนที่เพิ่มขึน้/ลดลง 

2.ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีเพิ่มขึน้ 

3.ปรมิาณการน้าขยะกลับมาใช้ประโยชนเ์พิ่มขึ้น 

4.จ้านวนครัวเรอืนที่มีการแยกขยะเพิ่มขึ้น 

2.3 การพัฒนาสรา้งจิตส้านกึและความตระหนักในการมสีว่นร่วมลดปรมิาณขยะ  1.จ้านวนที่เพิ่มขึน้/ลดลง 

2.ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีเพิ่มขึน้ 

3.ปรมิาณการน้าขยะกลับมาใช้ประโยชนเ์พิ่มขึ้น 

4.จ้านวนครัวเรอืนที่มีการแยกขยะเพิ่มขึ้น 

2.4 การพัฒนาจัดระบบป้องกันน้้าทว่มขัง 1.จ้านวนที่เพิ่มขึน้ 

2.จ้านวนพืน้ที่น้้าทว่มขังลดลง 

2.5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 1. จ้านวนที่เพิ่มขึน้/ลดลง 

2.จ้านวนสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่ไดร้ับการฟื้นฟูมากขึน้  

3.จ้านวนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มไดร้ับการฟื้นฟูมากขึน้  
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
2.6 การพัฒนาด้านการด้าเนินการเพื่อให้มีข้อบัญญัติที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

1.จ้านวนที่เพิ่มขึน้ 

2.จ้านวนข้อบัญญัติที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มเพิ่มขึน้  

 

 หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

 - ส้านักปลัดเทศบาล  

 - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 - กองชา่ง 

 ความเชื่อมโยง 

1.ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตรท์ี่ 4 พัฒนาความอุดมสมบูรณ์และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่                          

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านสิงห์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาด้านระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านบริหารและจัดบรกิารด้านสาธารณสุข  

 พันธกิจ       - พัฒนาและยกระดับคุณภาพชวีิตของประชาชนในเขตเทศบาลให้มชีีวติความเป็นอยู่ดขีึน้ มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์  

                      ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มสีติปัญญาและทัศนคตทิี่ดงีามและมีคุณภาพ 

 เป้าประสงค์   - ประชาชนมสีุขภาวะที่ดี ได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง สง่เสริมและสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขอนามัยที่ดี  

      ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

  1.จ้านวนผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ประชุมและสัมมนาที่มคีวามรูเ้พิ่มมากขึ้น  

  2.จ้านวนประชาชนที่ได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง  

  3.จ้านวนประชาชนมทีี่ออกก้าลังกายเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดเีพิ่มขึน้  

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

3.1 ส่งเสริมความรู้และให้บริการสาธารณสุขมูลฐาน 1.จ้านวนที่เพิ่มขึ้น 

2.จ้านวนประชาชนได้รับบริการอยา่งทั่วถึง 

3.2 การสร้างจิตส้านึกและตระหนักในการรักษาสุขภาพอนามัย 1.จ้านวนที่เพิ่มขึ้น 

2.จ้านวนประชาชนที่มีคุณภาพชวีติสูงขึ้น 

3.3 ส่งเสริมการรักษาสุขภาพด้วยภูมปิัญญาทอ้งถิ่นและการแพทยแ์ผนไทย 1.จ้านวนที่เพิ่มขึ้น/ลดลง 

2.จ้านวนประชาชนได้รับบริการอยา่งทั่วถึง 

3.จ้านวนประชาชนที่มีคุณภาพชวีติสูงขึ้น 
 

 หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 ความเชื่อมโยง 

1.ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตรท์ี่ 4 พัฒนาความอุดมสมบูรณ์และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านสิงห์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาด้านบริหารและการจัดการด้านสาธารณสุข  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
 

 พันธกิจ       - ปรับปรุงและพัฒนาและยกระดับคุณภาพชวีิตด้านความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน 

 เป้าประสงค์    - สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชวีิตการศึกษาและนันทนาการ การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวติและ 

                      ทรัพย์สิน 

      ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

  1.จ้านวนนักเรียนที่ได้รับการศกึษาต่อเพิ่มขึ้น  

  2.จ้านวนประชาชน/เยาวชนใหค้วามส้าคัญและเข้าร่วมกิจกรรมส้าคัญทางศาสนาเพิ่มขึน้  

  3.จ้านวนประชาชน/เยาวชนใหค้วามส้าคัญกับและเข้าร่วมกิจกรรมทางขนบธรรมเนยีม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศลิปวัฒนธรรม

เพิ่มขึน้     

         4.จ้านวนสื่อการเรียนการสอนเพิ่มขึน้  

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

4.1 ส่งเสริมระบบการศึกษา 1.จ้านวนที่เพิ่มขึ้น 

2.จ้านวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาต่อเพิ่มขึ้น 

4.2 ส่งเสริมขนบธรรมเนยีม จารตีประเพณี ศลิปวัฒนธรรมภูมปิัญญาทอ้งถิ่น วัฒนธรรม

ท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี 

1.จ้านวนที่เพิ่มขึ้น 

2.จ้านวนประชาชน/เยาวชนให้ความส้าคัญและเขา้รว่มกิจกรรมส้าคัญทางศาสนาเพิ่มขึ้น 

3.จ้านวนประชาชน/เยาวชนให้ความส้าคัญกับการเข้าร่วมกิจกรรมทางขนบธรรมเนยีม 

จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นและศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 

4.3 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต้าบล 1.จ้านวนที่เพิ่มขึ้น 

2.จ้านวนนักเรียนได้รับการศึกษาต่อเพิ่มขึ้น 

3.จ้านวนสื่อการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 
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 หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

กองการศกึษา 

 ความเชื่อมโยง 

1.ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตรท์ี่ 3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านสิงห์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาด้านระบบการศกึษาและส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 พันธกิจ      - ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสรา้งความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน 

 เป้าประสงค์   - สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การลงทุนการประกอบธุรกิจ เพื่อสรา้งอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ส่งเสริมการด้าเนินงาน  

                      ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

      ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

  1.จ้านวนประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้น 

  2.จ้านวนผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัยจากสารพิษเพิ่มขึ้น  

  3.จ้านวนสถานที่ที่เป็นศูนย์กลางจ้าหนา่ยสินค้าที่เพิ่มขึ้น  

  4.จ้านวนผูผ้ลติสินคา้ OTOP ทีม่กีารจ้าหนา่ยสินค้าได้เพิ่มขึ้น 

  5.จ้านวนครัวเรือนที่มีรายได้จากการให้บริการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น  

  6.จ้านวนประชาชนที่มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC) 

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

5.1 สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แกป่ระชาชน 1.จ้านวนที่เพิ่มขึ้น 

2.จ้านวนประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้น 

5.2 พัฒนาระบบตลาดสนิค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม สินค้า OTOP ฯลฯ 1.จ้านวนที่เพิ่มขึ้น 

2.จ้านวนสถานที่ที่เป็นศูนย์กลางจ้าหนา่ยสนิค้าที่เพิ่มขึ้น 

3.จ้านวนผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่มีการจ้าหนา่ยสนิค้าได้เพิ่มขึ้น 

5.3 พัฒนาระบบการผลิตสนิค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมให้มคีุณภาพและปลอดภัย

จากสารพษิ                                                                                             

1.จ้านวนที่เพิ่มขึ้น 

2.จ้านวนผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัยจากสารพษิเพิ่มขึ้น 

5.4 การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว 1.จ้านวนครัวเรือนที่มีรายได้จากการให้บริการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น 

5.5 สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพและการด้าเนนิงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง 1.จ้านวนที่เพิ่มขึ้น 

2.จ้านวนประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้น 

5.6 พัฒนาศักยภาพการผลิต การขนสง่ และการแขง่ขันเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ

การเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน (AEC) 

1.จ้านวนที่เพิ่มขึ้น 

2.จ้านวนประชาชนที่มีความพร้อมในการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
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 หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

- กองการศกึษา 

- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 ความเชื่อมโยง 

1.ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตรท์ี่ 3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านสิงห์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนตาม  

                                                                                             ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านคุณภาพชวีิตศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน  
 

 พันธกิจ       - ปรับปรุงและพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

 เป้าประสงค์      - สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชวีิต การศกึษาและนันทนาการ การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวติ 

                      และทรัพย์สิน การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

      ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

  1.จ้านวนผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ประชุมและสัมมนาที่มคีวามรูเ้พิ่มมากขึ้น  

  2.จ้านวนหมูบ่้านเข้มแข็งที่เอาชนะยาเสพติดเพิ่มขึ้น 

  3.ประชาชนที่มีความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น  

  4.จ้านวนประชาชน/เยาวชนที่เข้าร่วมการแขง่ขันกีฬาในระดับต่างๆเพิ่มขึ้น  

  5.จ้านวนวัสดุ อุปกรณ์และสถานที่ในการจัดกิจกรรมและแขง่ขันกีฬาเพิ่มขึน้  

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

6.1 ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 1.จ้านวนที่เพิ่มขึ้น 

2.จ้านวนหมูบ่้านเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดเพิ่มขึ้น 

3.ประชาชนมคีวามปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิเพิ่มขึ้น 

6.2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 1.จ้านวนที่เพิ่มขึ้น 

2.จ้านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประชุมและสัมมนาที่มคีวามรู้เพิ่มมากขึน้ 

6.3 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 1.จ้านวนที่เพิ่มขึ้น 

2.จ้านวนประชาชน/เยาวชนเข้าร่วมการแขง่ขันกีฬาในระดับต่างๆเพิ่มขึ้น 

3.จ้านวนวัสดุ อุปกรณแ์ละสถานที่ในการจัดกิจกรรมและแขง่ขันกีฬาเพิ่มขึน้ 

6.4 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 1.จ้านวนที่เพิ่มขึ้น 

2.จ้านวนประชาชนมคีวามปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิเพิ่มขึ้น 
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 หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

- ส้านักปลัดเทศบาล 

- กองการศกึษา 

- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 ความเชื่อมโยง 

1.ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตรท์ี่ 3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 

          ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การสรา้งเสริมความมั่นคงในพื้นที ่

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านสิงห์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพัฒนาด้านคุณภาพชวีิตศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน  
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบรหิารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  
 

 พันธกิจ       - ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหม้ีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ลดความซ้้าซ้อน ลดขั้นตอนและระยะเวลาการ 

                      ปฏิบัติราชการ  เพื่อบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม 

 เป้าประสงค์    - เผยแพร่การปกครองระบอบประชาธิปไตย การมีสว่นร่วมของประชาชน การรับรู้ข่าวสารทางราชการ บริการงานตามหลักธรรมาภบิาล 

      ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

  1.จ้านวนผูป้ฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภบิาลและการบริหารบ้านเมืองที่ดเีพิ่มมากขึ้น  

  2.จ้านวนประชาชนที่มีสว่นร่วมในการตัดสินใจและมีสว่นร่วมทางการเมอืงเพิ่มขึ้น  

  3.จ้านวนครั้งในการฝึกอบรมให้กับข้าราชการและพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมและเพิ่มพูนความรูเ้พื่อพัฒนาประสิทธิภาพมีเพิ่มขึ้น  

  4.จ้านวนพนักงาน/ประชาชนที่มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) 

  5.จ้านวนเครื่องมือเครื่องใชใ้นการปฏิบัติงานที่ทันสมัย 

  6.จ้านวนประชาชนที่มีสว่นร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึน้  

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

7.1 พัฒนาส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชน  1.จ้านวนที่เพิ่มขึ้น 

2.จ้านวนประชาชนที่มีสว่นร่วมในการตัดสนิใจและมีส่วนร่วมทางการเมอืงเพิ่มขึ้น 

3.จ้านวนประชาชนไปใชส้ิทธิใชเ้สียงทางการเมอืงเพิ่มขึ้น 

7.2 พัฒนาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทศบาลต้าบล 1.จ้านวนที่เพิ่มขึ้น 

2.จ้านวนผู้ปฏบิัตงิานโดยยดึหลักธรรมาภบิาลและการบริหารบ้านเมอืงที่ดเีพิ่มมากขึน้ 

7.3 พัฒนาส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 1.จ้านวนที่เพิ่มขึ้น/ลดลง 

2.จ้านวนครัง้ในการฝึกอบรมให้กับขา้ราชการและพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมและ

เพิ่มพูนความรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพมเีพิ่มขึ้น 

3.จ้านวนพนักงาน/ประชาชนที่มีความพร้อมในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน (AEC) 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

7.4 พัฒนาปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและเอกสารตา่ง ๆ 1.จ้านวนที่เพิ่มขึ้น 

2.จ้านวนประชาชนที่มีสว่นร่วมในการพัฒนาทอ้งถิ่นเพิ่มขึ้น 

7.5 พัฒนาปรับปรุงการพัฒนารายได้ของเทศบาลต้าบล 1.จ้านวนที่เพิ่มขึ้น 

2.จ้านวนประชาชนที่มีสว่นร่วมในการพัฒนาทอ้งถิ่นเพิ่มขึ้น 

7.6 พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้มีอุปกรณเ์ครื่องมือเครื่องใชท้ี่เหมาะสมเพยีงพอต่อการ

ปฏบิัตงิาน 

1.จ้านวนที่เพิ่มขึ้น 

2.จ้านวนเครื่องมือเครื่องใชใ้นการปฏบิัตงิานที่ทันสมัย 

 หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

- ส้านักปลัดเทศบาล 

- กองคลัง 

- กองชา่ง 

- กองการศกึษา 

- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 ความเชื่อมโยง 

1.ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิต เชงิสรา้งสรรค์ 

          ยทุธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง  

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านสิงห์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 7 การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมอืง การบริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  

                                                                          

 

 

 

 

 

 



บทที่ 5  

การติดตามและประเมนิผลแผนยุทธศาสตร์ 

5.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านสิงห ์พ.ศ.2559 – 2563 เป็นการตดิตามและประเมินผล

ความสอดคล้อง และความส าเร็จของแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา และแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลบ้านสิงห ์และการตดิตามประเมินผลโครงการ

พัฒนาที่เทศบาลต าบลบ้านสิงหไ์ด้ด าเนินการตามแผนพัฒนาดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศนท์ี่

เทศบาลต าบลบ้านสิงหก์ าหนดหรอืไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมนิผลในระดับใด 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 

  ขั้นตอนที่ 1  คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อก าหนดกรอบแนวทางและวธิีการในการตดิตามและ

ประเมินผลแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา แผนพัฒนาสามปีและประเมินผลผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี ดังนี้ 

  1.1 ก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา อาจก าหนดแนวทางในการตดิตามและประเมินผลแผน

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสามปี ดังนี ้

     (1) สอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร ์แผนและกลยุทธ์ที่ก าหนด 

     (2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพื่อการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 

     (3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผน โดยมีการตดิตามผล (Monitoring) 

     (4) ประสิทธิภาพ ( Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลติกับทรัพยากรที่ใชโ้ดยมีการประเมนิประสิทธิภาพ ( Efficiency 

Evaluation) 

     (5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect)  

     (6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมนิผลประโยชน์ที่เกิดจากการท ากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ

บริการและการประเมนิผลผลติที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 

     (7) การประเมนิผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวบยอด (Overrall Effect)  
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนดมาใช้หรอือาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการ

ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา   และแผนพัฒนาสามปีก็ได้  โดยอย่างนอ้ยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัด

ความส าเร็จหรอืความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา 

  1.2 การก าหนดกรอบแนวทางและวธิีการในการตดิตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี อาจก าหนดแนวทางดังนี้  

       (1) การประเมนิผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรอืการประเมนิประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 

       (2) การประเมนิผลโครงการ (Project Evaluation) หรอื การประเมินประสทิธิผล (Effectiveness Evaluation)  

       (3) การประเมนิผลกระทบ (Impact Evaluation)  

  ขั้นตอนที่ 2  คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนนิการตดิตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและ

แผนพัฒนาสามปี ตามกรอบแนวทางและวธิีการที่ก าหนด โดยก าหนดการตดิตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและ

แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

  ขั้นตอนที่ 3  คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนนิการตดิตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา

สามปีตามกรอบแนวทางและวธิีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตัง้แต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนนิงานจนสิ้นสุดโครงการ 

  ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการตดิตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และผลการ

ติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีตอ่ผูบ้ริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด พรอ้มประกาศผลการติดตามและประเมินผลใหป้ระชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างนอ้ยปีละ

หนึ่งครัง้ 

  ขั้นตอนที่ 5  คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นหรอืข้อเสนอแนะในการรายงามติดตามและ

ประเมินผลแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี  และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดได้ 

5.2 องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ก าหนดให้มีคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อท าหนา้ที่รายงานและเสนอความคิดเห็นได้รับจากการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น

เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลใหป้ระชาชนทราบต่อไป 
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5.3 การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 

  เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยก าหนดรูปแบบที่จะใช้ในการตดิตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่าการด าเนิน

กิจกรรมตามโครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว้หรอืไม่ และผลของการด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรอืไม่โดยได้

ก าหนดวิธีการไว้ดังนี ้

 
แบบรายงาน 

 

 

 
      แบบประเมินผลแผนฯ                     แบบติดตามแผน       แบบประเมินผลแผนฯ 

         (Input)              (Process)                (Output) 

 

                           แบบที่ 1                แบบที่ 2               แบบที่ 3/1 

       การประเมนิการจัดท าแผน    แบบติดตามและประเมนิผล          แบบประเมนิผล  

                                      ยุทธศาสตร์ขององคก์ร                        การด าเนินงานขององคก์ร                การด าเนินงานตามแผน 

                                       ปกครองส่วนท้องถิ่น                             ปกครองส่วนท้องถิ่น                          ยุทธศาสตร์ 

 

                      แบบ 3/2 

                   แบบประเมนิความพอใจต่อผล  

                การด าเนินงานขององคก์รปกครอง  

                                                                   ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  

 

                             แบบ 3/3 

                           แบบประเมนิความพงึพอใจต่อผล  

                การด าเนินงานขององคก์รปกครอง  

                  ส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์  
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การก าหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านสิงห ์ก าหนดหว้งระยะเวลาในการตดิตามและประเมินผลโครงการละ  

1 ครั้ง และประเมินผลโครงการในภาพรวมปีละ 1 ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จาการตดิตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น  

เพื่อให้ผู้บริหารน าเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการตดิตามและประเมินแผนพัฒนาใหป้ระชาชนในท้องถิ่นทราบโดย

ทั่วกัน ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านสิงหจ์ะมีการแตง่ตัง้

คณะอนุกรรมการหรอืคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานต่อไป 

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

1. ทุกหน่วยงานด าเนนิการจัดท าแผนด าเนนิงานตามโครงการที่หนว่ยงานรับผดิชอบ 

2. หัวหนา้ฝา่ยในแตล่ะกองมหีนา้ที่ในการเก็บรวบรวมผลการด าเนินงานที่ตนรับผิดชอบให้กับผูอ้ านวยการ/หัวหนา้ส านักปลัดเทศบาล และ

ร่วมกับฝา่ยติดตามและประเมินผลฯ ท าการวิเคราะหร์ายละเอียดผลการปฏิบัติงานเพื่อหาวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานที่รับผดิชอบ และเสนอขอความ

เห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงตอ่ไป 

3. ผูอ้ านวยการกอง/ส านักปลัดเทศบาล แต่งตั้งเจ้าหนา้ที่หรอืหัวหนา้ฝา่ยเพื่อท าหน้าที่รับผดิชอบการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินการ

ของเทศบาลต าบลบ้านสิงหใ์ห้ผู้บริหารทราบ และร่วมกันก าหนดเป้าหมายของการปฏิบัติงานในระยะต่อไป 

4. นายกเทศมนตรีต าบลบ้านสิงห ์ท าหน้าที่ก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของกองตา่งๆ ตลอดจนการก าหนดแนวทางการปรับปรุงงาน

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของกองตา่งๆ ให้ความคิดเห็นและอนุมัติวธิีการท างานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านสิงห ์มหีนา้ที่รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้รับการตดิตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้

ประชาชนในท้องถิ่นทราบไม่น้อยกว่า 30 วัน ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 


