ส่วนที่ 3 การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
3.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
วิสัยทัศน์
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม
และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
แนวทาง
1. สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถจัดการความเสี่ยงและสร้าง
โอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง
2. จัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิพึงมีพึงได้ เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจกและสร้างการ
มีส่วนร่วมในกระบวนการาตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ
3. เสริมสร้างพลังให้ทุกภาพส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและสร้างการมีส่วนร่วมใน
เชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี
4. เสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้แน่นแฟ้นเป็นน้้าหนึ่งใจเดียวกัน
ประเด็นยุทธศาสตร์
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
แนวทาง
1. การส่งเสริมคนไทยที่ศักยภาพและความพร้อมให้มีบุตรเพิ่มขึ้น และมีการกระจายตัว
ประชากรที่สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพื้นที่
2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยมาขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและมั่นคงของอาหารพลังงาน
แนวทาง
1. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรและสร้างมูลค่า
3. สร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่การเกษตรกร
4. สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานชีวภาพและชีวมวลในระดับครัวเรือนและชุมชน
5. ปรับปรุงบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความสมดุลด้านอาหารและพลังงาน
6. สร้างความมั่นคงด้านพลังงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็ง
ภาคเกษตร

ประเด็นยุทธศาสตร์
4.ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพบนฐานความรู้
แนวทาง
1. ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจบนฐานความรู้ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยปรับโครงสร้างการค้า
และการลงทุน
2. ปรับระบบการแข่งขัน
3. บริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนร่วมให้มีเสถียรภาพโดยบริหารจัดการด้านการเงิน
ประเด็นยุทธศาสตร์
5.ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในภูมิภาค
แนวทาง
1. พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือใน
อนุภาคต่างๆ
2. พัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาค
3. สร้างความความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
4. เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศภูมิภาคโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์
เพื่อเป็นแนวทางเลือกในการด้าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก
5. สร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ
6. ป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาด
ของโรคภัย
7. เสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างมีจริยธรรมไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
8. ปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับ
ชุมชนท้องถิ่น
9. สนับสนุนการเปิดการค้าเสรีและก้าหนดแนวทางป้องกันผลเสียที่จะเกิดขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์
6.ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
แนวทาง
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคม
คาร์บอนต่้า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. ยกระดับขีดความสามารถในการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เพื่อให้สังคม
มีความยืดหยุ่นและมีภูมิคุ้มกัน
4. สร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤติโลกร้อน
5. เพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและ
พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใสและเป็นธรรม
7. ควบคุมและลดมลพิษ

3.2 นโยบายรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 11 ด้าน ประกอบด้วย
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมายมาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการด้าเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของ
ชาติ โดยไม่ค้านึงถึงความรู้สึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจ้านวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะ
สนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรง
วางรากฐานไว้ให้แพร่หลายและเกิดประโยชน์ในวงกว้าง
2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลได้ให้ความส้าคัญต่อการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ประกอบด้วย
- การบริหารจัดการชายแดน
- การสร้างความมั่นคงทางทะเล
- การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
- การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน
- การเสริมสร้างในการปฏิบัติการทางการทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพื่อป้องกัน
แก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกระดับทวิภาคีและพหุภาคี
2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้ายุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึง
และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี พร้อมส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่าง
จากรัฐ และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ทั้งจะเพิ่ม
ระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้
2.3 พัฒนาและเสริมสร้างของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อมในการรักษา
อธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อน้าไปสู่การพึ่งพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้
2.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการต่างประเทศเป็น
ส่วนประกอบส้าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกิจ
หรือสังคม โดยจะน้ากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม
3. การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
3.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน
3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อ
แรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน ด้วยการปรับปรุงกฎหมาย
ข้อบังคับที่จ้าเป็นและเพิ่มความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ
3.3 ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชน
ให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการสงเคราะห์
ผู้ยากไร้อัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก

3.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีเงินหรือกิจกรรมที่
เหมาะสม เพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน สถานพักฟื้น
และโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงิน
การคลังส้าหรับการดูแลผู้สูงอายุ
3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลาย
3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้
ประกาศไว้แล้ว
3.7 แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท้ากินของเกษตรกรและการรุกล้้าเขตป่าสงวน โดยการกระจายสิทธิการถือ
ครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกล้้า และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มิใช่
เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมส้ารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขต
พื้นที่ป่าที่ไม่ชัดเจน
4.การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส้าคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ
เพื่อลดความเหลื่อมล้้า และพัฒนาก้าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร
อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความจ้าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชน
ทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยอาจจะพิจารณาจัดให้มีคูปอง
การศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง
4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมี
โอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
4.4 พัฒนาระบบการผลิดและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอน
ให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น้าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเป็น
เครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
4.5 ทะนุบ้ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาท
ส้าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน
5.การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
5.1 วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพให้มีความครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมี
คุณภาพโดยไม่มีความเหลื่อมล้้าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบ
หลักประกันสุขภาพ
5.2 พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา สร้างกลไก
จัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน การกระจายบุคลากรและ
ทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น
5.3 ประสานการท้างานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ โดยจัดให้มี
มาตรการและกฎหมายที่รัดกุม

6.การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
รัฐบาลจะด้าเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องด้าเนินการทันที ระยะต่อไปที่
ต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานที่ค้างคาอยู่ และระยะยาวที่ต้องวางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
6.1 ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้นก้าหนด
ภายในสิ้นปีนี้
6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้จัดท้าไว้
โดยน้าหลักการส้าคัญของการจัดท้างบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ให้ความส้าคัญใน
การบูรณาการงบประมาณ และความพร้อมในการด้าเนินงานร่วมน้าแหล่งเงินอื่นมาประกอบการพิจารณาด้วย
ทบทวนภารกิจทีม่ ีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจ้าเป็น และแสดง
รายการลงทุนในระดับจังหวัดเพื่อความโปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
6.3 กระตุ้นการลงทุนด้ายการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพซึ่งนักลงทุนยื่นขออนุมัติ
ส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็วและน้าโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานประเภทที่มี
ผลตอบแทนดี
6.4 ดูแลเกษตรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ลดตุ้นการผลิต การช่วยเหลือในเรื่อง
ปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง
6.5 ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว เช่น ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรองมาตรฐาน
สินค้าและมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น
6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบ
จากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพื้นที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่จะท้าได้
6.7 ในระยะยาวต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกันเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม
6.8 แก้ปัญหาน้้าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้้าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล โดยระดมความ
คิดเห็นเพื่อหาทางออกไม่ให้เกิดน้้าท่วมรุนแรงดังเช่นปี 2554 ส่วนภาวะภัยแล้งนั้นรัฐบาลจะเร่งด้าเนินการ
สร้างแหล่งน้้าขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุม ซึ่งจะสามารถท้าได้ในเวลาประมาณ 1 ปี
6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระภาษีที่
เหมาะสมระหว่างน้้ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท รวมถึงการด้าเนินการให้มีการส้ารวจและผลิตก๊าซ
ธรรมชาติและน้้ามันดิบรอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบก และด้าเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นโดย
หน่วยงานของรัฐและเอกชน ด้วยวิธีการเปิดเผย โปร่งใส และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน
6.10 ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บอย่างครบถ้วน โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้คงภาษีเงินได้
ไว้ในระดับปัจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีทางด้านการค้าและขยาย
รากฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึ่งจะจัดเก็บจากทรัพย์สิน เช่น ภาษีมรดก ภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
โดยให้มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยให้น้อยที่สุด
รวมทั้งปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีรายได้น้อย และยกเลิกการยกเว้นภาษี
ประเภทที่เอื้อประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีฐานะการเงินดี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น
6.11 บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งจ้านวนสูงมากกว่า 700,000 ล้าน
บาท และเป็นภาระงบประมาณใน 5 ปีข้างหน้า อันจะท้าให้เหลืองบประมาณเพื่อการลงทุนพัฒนาประเทศ
น้อยลง โดยประมวลหนี้เหล่านี้ให้ครบถ้วน หาแหล่งเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ทั้งหมด และยืดระยะเวลาช้าระ
คืนให้นานที่สุดเพื่อลดภาระของงบประมาณในอนาคต

6.12 ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ด้านการขนส่งและคมนาคมทางบก โดยเริ่มโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใน กทม. และรถไฟฟ้า
เชื่อม กทม. กับเมืองบริวารเพิ่มเติมเพื่อลดเวลาในการเดินทางของประชาชน เพื่อตั้งฐานให้รัฐบาลต่อไปท้าได้
ทันที
- ด้านคมนาคมทางอากาศ โดยปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง
และท่าอากาศยานในภูมิภาค เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ด้านการคมนาคมทางน้้า โดยพัฒนาการขนส่งสินค้าทางล้าน้้าชายฝั่งทะเล เพื่อลดต้นทุนระบบ
โลจิสติกส์ของประเทศ เริ่มจากการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ตลอดจน
ผลักดันให้ท่าเรือในล้าน้้าเจ้าพระยาและป่าสักมีการใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินค้าภายในประเทศและเชื่อมโยง
กับท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้งการขุดลอกร่องน้้าลึก
6.13 ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของหน่วยงานใน
ระดับนโยบาย หน่วยงานก้ากับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหน่วยงานก้ากับดูแลระบบราง เพื่อ
ท้าหน้าที่ก้าหนดมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย โครงสร้างอัตราค่าบริการที่เป็นธรรม การลงทุน
การบ้ารุงรักษาและการบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให้เป็นโครงข่ายหลักของ
ประเทศ
6.14 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ ก้าหนดเป้าหมาย
และมาตรการที่จะแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูกิจการ ตลอดจนพิจารณาความจ้าเป็นในการคงบทบาทการเป็น
รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
6.15 ในด้านเกษตรกรรม ด้าเนินการใน 2 เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้
สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่าง ๆ
6.16 ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของ
ประเทศ อาทิ ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์ เป็นต้น
6.17 เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถ
แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง
ซึ่งจะท้าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้
7.การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
- เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน โดยเร่งขับเคลื่อนตาม
แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลส้าหรับความร่วมมือ
หลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียน
- พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการคมนาคม
ขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดน
พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) โดยระยะแรกให้ความส้าคัญกับด่านชายแดนที่ส้าคัญ 6 ด่าน
ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่

8.การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรม
8.1 สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุ่งเป้าหมายให้ไม่ต่้ากว่า 1%
ของรายได้ประชาชาติ และมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้
ประเทศมีความสามารถในการแข่งขัน
8.2 ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต์
ไฟฟ้า การจัดการน้้าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนาและนวัตกรรมของไทยตามความ
เหมาะสม ในกรณีที่จ้าเป็นจะต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศ จะให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ในอนาคตด้วย
9.การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน
9.1 ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้
ความส้าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พร้อมส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน
เพื่อลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติ
9.2 ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยยึดแนว
พระราชด้าริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ เช่น การก้าหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน
9.3 บริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
จัดให้มีแผนบริหารน้้าของประเทศ เพื่อให้การจัดท้าแผนงานไม่เกิดความซ้้าซ้อนมีความเชื่อมโยงกันอย่าง
เป็นระบบ
9.4 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้้าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค ในพื้นที่ใดที่
สามารถจัดการขยะมูลฝอยด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ด้าเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น
จะวางระเบียบมาตรการเป็นพิเศษ โดยก้าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นแบบมีมาตรฐาน และ
พัฒนาระบบตรวจสอบไม่ให้มีการลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อ และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเด็ดขาด
10.การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
10.1 จัดระบบอัตราก้าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนด้าเนินการของภาค
ธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบ
ราชการ โดยจะด้าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล้าดับความจ้าเป็นและตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถ
ด้าเนินการได้
10.2 ในระยะแรก กระจายอ้านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริหารสาธารณะได้รวดเร็ว ทั้งจะ
วางมาตรการทางกฎหมาย มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อ้านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต
หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน
ส่วนในระยะเฉพาะหน้า จะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท้าธุรกิจ การลงทุน และด้าน
บริการสาธารณะในชีวิตประจ้าวันเป็นส้าคัญ
10.3 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกันการ
แทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน้าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ

10.4 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส้าคัญเร่งด่วนแห่งชาติ และเป็นเรื่องที่ต้อง
แทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน
11.การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
11.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอื่น ๆ ที่
ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ และเป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการ
แผ่นดิน โดยจะใช้กลไกของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่ และระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้น
เฉพาะกิจเป็นผู้เร่งด้าเนินการ
11.2 ในระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาการแทรกแซงของรัฐ

3.3 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘)
นโยบายที่ ๑ นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดาเนินการในปีแรก
๑.๑ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
๑.๒ ก้าหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ”
๑.๓ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง
๑.๔ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้้าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทาน
๑.๕ เร่งน้าสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัด
ชายแดนภายใต้
๑.๖ เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ
๑.๗ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและราคา
น้้ามันเชื้อเพลิง
๑.๘ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มก้าลังซื้อภายในประเทศ
๑.๙ ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล
๑.๑๐ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน
๑.๑๑ ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรเข้าถึงแหล่งเงินทุน
๑.๑๒ เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ
๑.๑๓ สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน
๑.๑๔ พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
๑.๑๕ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
๑.๑๖ เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง
นโยบายที่ ๒ นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
๒.๑ เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
๒.๒ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ
๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
๒.๔ พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
๒.๕ เร่งด้าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรมการค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและบุคคลที่ไม่มีสถานะชัด
นโยบายที่ ๓ นโยบายเศรษฐกิจ
๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหาภาค
๓.๒ นโยบายสร้างรายได้
๓.๓ นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
๓.๔ นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชนและการบริหารจัดการ
๓.๕ นโยบายพลังงาน
๓.๖ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นโยบายที่ ๔ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
๔.๑ นโยบายการศึกษา
๔.๒ นโยบายแรงงาน
๔.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
๔.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
๔.๕ นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม

นโยบายที่ ๕ นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๑ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
๕.๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๕.๓ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ
๕.๔ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าในการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ
๕.๕ ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตส้านักทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๖ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้้าอย่างบูรณาการ
๕.๗ สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ
๕.๘ พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ ๖ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
๖.๑ เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้
๖.๒ เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
๖.๓ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
๖.๔ จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง
๖.๕ ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
นโยบายที่ ๗ นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
๗.๑ เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
๗.๒ สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน
๗.๓ เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์การระหว่างประเทศ
๗.๔ กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ
๗.๕ สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและ
ความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศก้าลังพัฒนา
๗.๖ ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพรมแดนและการเปลี่ยนแปลง
ในโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
๗.๗ สนับสนุนการทูตเพื่อประชาชน
๗.๘ ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค
๗.๙ ประสานการด้าเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ
๗.๑๐ ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลามระหว่างประเทศ
นโยบายที่ ๘ นโยบายการบริหารการบ้านเมืองที่ดี
๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม
๘.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ สื่อสารมวลชนและสื่อ
สาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม

3.4 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ พ.ศ. ๒๕57 – ๒๕60
วิสัยทัศน์ (Vision)
“ประตูการค้าสู่สากล
ดิน น้้า ป่า สมบูรณ์

โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา
ประชาอยู่ดีมีสุข”

พันธกิจ (Mision)
๑. ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์เชื่อมโยงสู่สากล ให้มีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น
๒. ส่งเสริมพัฒนาการและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่า
๓. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม อารยธรรมแห่งล้านนาตะวันออกด้ารงไว้
ซึ่งศิลปวัฒนธรรม และวิธีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์และสุขภาพ
๔. อนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความ
สมบูรณ์ ด้ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อม
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ :
“ประตูการค้าสู่สากลบนพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์”
เป้าประสงค์หลัก (Goals)
1. เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง (GMS)
2. เพิ่มรายได้จากการส่งออกสินค้าไปยังประเทศ GMS , AC และประเทศอื่นๆ เพิ่มขึ้น
3. เพิ่มผลิตภาพและคุณค่าของสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมน้าสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมสู่
ตลาดโลก
4. พัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์และคุณค่าสินค้าและบริการเน้นฐานเศรษฐกิจที่
ยั่งยืนเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้
5. รักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร ธรรมชาติสร้างภาคีในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมความหลากหลายทางชีวภาพยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด
ความยั่งยืนและเตรียมพร้อมรับอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง และกรอบความร่วมมือประชาคมอาเชียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด (Strategic lssues)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์ เชื่อม
อนุภูมิภาคน้้าโขงและเตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเชียน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตรที่มีศักยภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
วัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
โดยกการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์ เชื่อมอนุภูมิภาค
น้้าโขงและเตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเชียน
แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการกระตุ้นการลงทุนภายในจังหวัด วิจัย พัฒนาและ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้า การลงทุนกับกลุ่มจังหวัดอื่นภายในประเทศและเพื่อนบ้าน
2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน โดยพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการและพัฒนาธุรกิจ SMEs
3. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ รองรับการเชื่อมโยง NSEC ตามกรอบความร่วมมือ GMS โดยจัดตั้งศูนย์
บริหารจัดการ Logstics และ Supply Chain ผลักดันด้านโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล วิจัย พัฒนา ผลิตบุคลากรด้าน Logistics ทุกระดัย และจัดการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตรที่มีศักยภาพ
แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยเน้นความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะสิ่งที่มีศักยภาพทางการตลาด ลดต้นทุนการผลิตโดยใช้หลักการผลิตปริมาณมาก
ปรับปรุงคุณภาพการผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่า พัฒนากลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตร
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การสร้างนวัตกรรม และมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร
3. สร้างความเข้มแข็งต่อเกษตรกร องค์กรเกษตรและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โดยการสนับสนุน
การะบวนการมีส่วนร่วมชุมชน เครือข่ายการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรในพื้นที่ และสร้างความ
เข็มแข็งของกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการตลาดสินค้าการเกษตร โดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
การตลาดแก่กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร รวมทั้งสร้างช่องทางการจัดจ้าหน่ายเฉพาะกลุ่ม (Niche
Product)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
วัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพแก่ประชาชนทุกวัย สถาบันครอบครัวและชุมชนในการ
ดูแลป้องกันปัญหาสุขภาพอนามัย พัฒนาบุคลากรและโอกาสทางการศึกษา เตรียมความพร้อมใน
การปรับตัวสู่สังคมอาวุโส ตลอดจนส่งเสริมบทบาทและความสัมพันธ์ที่ดีของสถาบันครอบครัว
และชุมชน
2. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และเชิงสุขภาพ โดย
ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ วิจัยและพัฒนาเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
ต่อเนื่องจังหวัดในกลุ่ม และส่งเสริมความร่วมมือในลักษณะโครงข่ายการท่องเที่ยว กับประเทศใน
กลุ่ม GMS
3. พัฒนามาตรฐานการบริหารและบุคลากรการท่องเที่ยว โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม ตลอดจน
พัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
โดยกการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการจัดท้าฐานข้อมูลความ
หลากหลาทางชีวภาพระดับท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้ และพัฒนานวัตกรรม
ทรัพยากรชีวภาพ
2. รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและความสมดุลของระบบนิเวศน์ โดยการแก้ปัญหาการบุกรุก
ท้าลายทรัพยากรธรรมชาติ การปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก เพื่อฟื้นฟูต้นน้้าและป่าชุมชน การจัดท้า
Food Bank การจัดท้าฝายต้นน้้าแบบผสมผสานและฝายกึ่งถาวร การป้องกันไฟป่ารวมทั้งการ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชนในพื้นที่ป่า ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยาย
โอกาส และความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยิ่ง
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้เทคโนโลยี GIS ใน
การจัดท้าฐานข้อมูลและน้าไปใช้
4. สร้างภาคีและส่งเสริมชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการปลูก
จิตส้านึกและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมทุกระดับ ตลอดจนการสร้างความรู้ ความเข้าใจและ
บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการภัยธรรมชาติและสาธารณภัย เพื่อลดความ
สูญเสียให้น้อยลง

3.5 แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา ๔ ปี ( พ.ศ. ๒๕57 – ๒๕60 )
วิสัยทัศน์
“แหล่งเกษตรปลอดภัย สังคมเข้มแข็ง พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”
พันธกิจ
๑. พัฒนาผลผลิตเกษตรปลอดภัย ในพื้นที่เป้าหมายเดิมและขยายในพื้นที่เป้าหมายใหม่
๒. เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและขยายมูลค่า
การค้าชายแดน
๓. ส่งเสริมให้ประชาชน ตระหนักถึงอัตลักษณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง
และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพิ่มทักษะและสมรรถนะ พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
๔. ส่งเสริมการจัดทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม แบบมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
เป้าประสงค์ ๑.
๒.
๓.
กลยุทธ์
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ประชาชนมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
จังหวัดมีพื้นที่เกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น และช่องทางการตลาดผลผลิตการเกษตรปลอดภัย
จังหวัดมีมูลค่าการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการค้าชายแดน เพิ่มขึ้น
พัฒนาการเกษตรสู่เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์
พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรและผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
พัฒนาการค้า และการลงทุน
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมเชื่อมโยงสู่กลุ่มจังหวัดประเทศเพื่อนบ้าน
และอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง

แนวทางพัฒนา
๑. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านการผลิตปลอดภัยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและโอกาสทางการตลาด
การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและบรรจุภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์ด้าน
การตลาด
๒. การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายภาคเกษตรกรและภาคธุรกิจ อบรมพัฒนาทักษะความรู้
ตลอดจนสนับสนุนกร ด้าเนินงานของสถาบันเกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็งพร้อมรับการ
แข่งขันทางธุรกิจ
๓. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวตลอดปี ส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวสู่การให้บริการอย่างมี
คุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการขยายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
๕. พัฒนาความพร้อมบุคลากรด้านภาษา สนับสนุนข้อมูลด้าน กฎ ระเบียบและการอ้านวยความ
สะดวกทางการค้าเพื่อการส่งออก สนับสนุนการเชื่อมโยงตลาดการค้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน
รวมทั้งการเชื่อม ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง (GMS) อาเชียน
(AEC)
๖. พัฒนาเส้นทางคมนาคม การวางระบบผังเมือง และการให้บริการเชื่อมต่อในระบบโลจิสติกส์
รองรับการเชื่อมโยงตามแนวระเบียบเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (Nort-South Ecnomic Corridor)

๗. พัฒนาแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐาน
๘. ส่งเสริมการค้า การลงทุน กับประเทศในกลุ่ม GMS และการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศ
เพื่อนบ้าน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
เป้าประสงค์ ๑. สังคม ชุมชนมีความเข้มแข็งพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์
๑. สร้างสังคมเอื้ออาทร ภายใต้อัตลักษณ์ คุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกล่มวัย เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเชียน
แนวทางการพัฒนา
๑. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการเข้าถึงอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๒. ส่งเสริมเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และครอบครัวให้เข้าถึงบริการภาครัฐ เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา วัฒนธรรมและด้านการสาธารณสุข
๓. ส่งเสริมการเข้าถึงสวัสดิการสังคมในการมีส่วนร่วมของชุมชน
๔. ส่งเสริมศักยภาพและเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ส้าหรับเด็กและเยาวชน เพื่อการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
๕. สร้างกลไกป้องกันทางสังคมเพื่อเป็นหลับประกันความมั่นคงของมนุษย์ โดยให้ความส้าคัญด้าน
การพัฒนาเครือข่าย
๖. ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาทักษะเฉพาะด้านและความเชี่ยวชาญในด้าน
อาชีพเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ ๑. จังหวัดพะเยาทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมปราศจากมลพิษและลดการ
เกิดภาวะโลกร้อน
กลยุทธ์
๑. เพิ่มพื้นที่สีเขียว ในเขตป่า เขตชุมชนและเขตเมือง
๒. สนับสนุนการจัดการดินและน้้า
๓. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
4. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
แนวทางการพัฒนา
๑. ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในเขตป่า เขตชุมชน และเขตเมือง
1.1 ด้าเนินการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท้าลายทรัพยากรธรรมชาติ
1.2 สร้างจิตส้านึก ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.3 ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่างและเพาะช้ากล้าไม้เพื่อแจกจ่ายแก่
ประชาชน และหน่วยงานน้าไปปลูกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
๒. สนับสนุนการจัดการดินและน้้า
2.1 ก่อสร้างฝายต้นน้้าล้าธาร ปลูกแฝกตามแนวพระราชด้าริ
2.2 เฝ้าระวังและพัฒนาแหล่งน้้าส้าคัญ
2.3 บริหารจัดการแหล่งน้้าขนาดเล็กเพื่อการอุปโภค และบริโภคของชุมชน

๓. ส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
3.1 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ รวมถึงการใช้มาตรการบังคับในการลดการเกิดหมอกควันและ
ไฟป่า
3.2 ผลักดันส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน
เป้าประสงค์ ๑. ประชาชนอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข มีความมั่นคง ปลอดภัย ชุมชนเข้มแข็ง
กลยุทธ์
๑. ส่งเสริมการบวนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างการพิทักษ์ รักษ์สถาบัน
๒. ป้องกัน ปราบปราม บ้าบัดยาเสพติด
๓. เพิ่มเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา
๔. เพิ่มศักยภาพด้านความมั่นคงของจังหวัดเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนา
๑. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนและกลุ่มพลังมวลชน ให้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อ สถาบันของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
๒. บูรณาการสกัดการน้าเข้า เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง จับกุมผู้ค้า บ้าบัดผู้เสพ
๓. บูรณาการการท้างานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
๔. สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้น้าท้องที่ ข้าราชการในพื้นที่ ตลอดจนเยาวชนเพื่อเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

3.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพะเยา
(พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕61)
วิสัยทัศน์
“ท้องถิ่นเข้มแข็ง แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน”

ท้องถิ่น ชุมชน และหน่วยงานในท้องถิ่น มีการบริหารจัดการ การท้างาน
แบบบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เป็นแหล่งผลิตโดยหลักการเกษตรที่เหมาะสม
มีความปลอดภัย และผลผลิ ตทางการเกษตรที่ก่อให้ เกิดรายได้ที่สูงขึ้น ภายใต้การเชื่อมโยง
ศักยภาพการค้า การลงทุน การเท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความมั่นคง
วัฒนธรรม เป็นท้องถิ่น ชุมนที่มีความเข้มแข็งพร้อมที่จะก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2559-2561
ประกอบด้วย 5 ด้านดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทางพัฒนา
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน
๒. การพัฒนาแหล่งน้้าและบริหารจัดการน้้า เพื่อประชาชน
๓. พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
๔. การพัฒนาองค์ความรู้ ระบบการผลิตแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพิ่ม
ศักยภาพการประกอบอาชีพ รวมทั้งด้านการตลาดอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา
๑. การพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. อนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. การส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ องค์กรชุมชนหรือภาคประชาชนในมีความเข้มแข็งเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น
๔. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น
๕. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างหลักประกัน
ความมั่นคง
๘. ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มีทักษะชีวิตเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
๑. การอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
๒. การพัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อการบริหารจัดการด้านมลภาวะ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนา
๑. ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๓. การพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๔. การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับปัญหาภัยธรรมชาติ
๕. การเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ
๖. การเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนา
๑. การบริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล
๒. การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้ภาคประชาสังคม
๓. การพัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
๔. ส่งเสริมสนับสนุนเวทีเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลงิม พ.ศ. 2559-2561
วิสัยทัศน์
“เทศบาลตาบลงิมน่าอยู่
การศึกษาได้มาตรฐาน

อย่างยั่งยืน
ประชากรอยู่ดีมีสุข”

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลงิม พ.ศ. 2559-2561 ประกอบด้วย 5 ด้านดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทางพัฒนา
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน
๒. การพัฒนาแหล่งน้้าและบริหารจัดการน้้า เพื่อประชาชน
๓. พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
๔. การพัฒนาองค์ความรู้ ระบบการผลิตแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพิ่ม
ศักยภาพการประกอบอาชีพ รวมทั้งด้านการตลาดอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา
๑. การพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. อนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. การส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ องค์กรชุมชนหรือภาคประชาชนในมีความเข้มแข็งเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น
๔. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น
๕. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างหลักประกัน
ความมั่นคง
๘. ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มีทักษะชีวิตเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
๑. การอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
๒. การพัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อการบริหารจัดการด้านมลภาวะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนา
๑. ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๓. การพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๔. การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับปัญหาภัยธรรมชาติ
๕. การเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ
๖. การเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนา
๑. การบริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล
๒. การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้ภาคประชาสังคม
๓. การพัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
๔. ส่งเสริมสนับสนุนเวทีเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.๘ นโยบายการการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลตาบลงิม
1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 เร่งปรับปรุงถนนเส้นทางสู่พื้นที่การเกษตรเพื่อลดต้นทุนในการขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรให้สะดวกยิ่งขึ้น
1.2 จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน ตรอก ซอย สะพาน ตลาดสด และจุดเสี่ยง และขยาย
เขตไฟฟ้า ให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน
1.3 ปรับปรุงแหล่งน้้าเพื่อการเกษตร เพื่อให้มีรางน้้าที่ใช้ในการเอื้อประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพของราษฎร
1.4 จัดหา และให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัยในการปรับปรุงถนนการเกษตรและ
แหล่งน้้า ล้าคลองต่างๆ
๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
๒.๑ ให้มีการปรับภูมิทัศน์และแหล่งท่องเที่ยว, สวนสาธารณะ, เกิดขึ้นในชุมชนเพื่อเป็นการ
พักผ่อนหย่อนใจให้มีสุขภาพจิตที่ดี
๒.๒ สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพของชุมชน
๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการด้ารงชีวิตตามปรัชญาขององค์ในหลวงที่ให้ยึดการเป็นอยู่แบบ
เศรษฐกิจพอเพียง
๓. นโยบายด้านอาชีพและรายได้
๓.๑ ส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆ ของ ๑๐ ชุมชน พร้อมจัดหาและส่งเสริมการตลาด
๓.๒ สนับสนุนส่งเสริมการท้าเกษตรอินทรีย์เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิต ลดการใช้
ปุ๋ยเคมีที่ราคาแพง
๓.๓ ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจตามศักยภาพของประชาชนในพื้นที่
๓.๔ ส่งเสริมให้มีเทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยในการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ของ
ประชาชน
๔. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ แม่น้า ล้าคลอง
๔.๒ รณรงค์ให้ประชาชนเกษตรกรลดลงการใช้สารเคมี วัตถุอันตรายต่างๆ
๔.๓ ปรับปรุงแหล่งน้้า แม่น้าห้วยหนองคลองบึงต่างๆ ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
๔.๔ พัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนและมลภาวะต่างๆ ให้มีการก้าจัดขยะที่ถูกวิธี เช่น
ให้มีเตาเผาขยะ ที่ถูกลักษณะ
๕. นโยบายด้านสาธารณสุข สวัสดิการชุมชนเข้มแข็ง
5.๑ สงเคราะห์ผู้ประสบภัยธรรมชาติต่างๆ อย่างรวดเร็วฉับพลัน เช่นมีลมพายุหรือ
ลูกเห็บตกต้องรีบแจกกระเบื้องหรือสังกะสีทันที
๕.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ปว่ ยเอดส์ จะได้รับเบี้ยยังชีพ ตามหลักเกณฑ์นโยบายของรัฐบาล
ทุกคน และทั่วถึง โดยอ้านวยความสะดวกให้ถึงบันไดบ้าน
๕.๓ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง
๕.๔ ส่งเสริมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อต่างๆ
๕.๕ สงเคราะห์ผู้เจ็บป่วยในกรณีฉุกเฉิน

๖. นโยบายด้านการศึกษา กีฬานันทนาการ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖.๑ ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้อยู่คู่กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน
๖.๒ ส่งเสริมฟื้นฟูอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น
๖.๓ ส่งเสริมด้านการศึกษาให้มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
การเรียนการสอน
๖.๔ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้โรงเรียนเทศบาล มีครูดี ครูเก่ง ครูทีคุณภาพ
นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาได้ดี เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๖.๕ สนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและทุกโรงเรียนในพื้นที่
๖.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนการด้าเนินงานของอาสาสมัครภาคประชาชนทุกกลุ่ม ในทุกๆด้าน
ได้แก่ อสม. กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ อปพร.สตบ. และเยาวชน
๖.๗ ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ เพื่อให้
ประชาชนทุกระดับ มีโอกาสได้เล่นกีฬาและออกก้าลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและ
สมรรถภาพที่ดี มุ่งเน้น มุ่งเน้นการปลูกฝังความมีน้าใจเป็นนักกีฬา เกิดความรัก ความสามัคคี
ในชุมชน
๗. นโยบายด้านการเมือง การบริหาร
๗.๑ ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
องค์พระประมุข
๗.๒ สนับสนุนตามรัฐธรรมนูญ ตามแนวนโยบายแห่งรัฐ
๗.๓ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นท้าประชาคมในการท้าแผนโครงการต่างๆ
๗.๔ มุ่งเน้นบริการอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยยึดประชาชนเป็นส้าคัญ
๗.๕ ให้มีการพัฒนาความรู้ของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ให้มีความรู้ ความสามารถในการ
ท้างานอย่างมีประสิทธิภาพ
๗.๖ ให้มีการจัดท้าแผนโครงการที่เอื้อต่อประชาชนส่วนรวมให้อยู่ในกรอบระเบียบแบบแผน
เป็นหลัก โดยจะยึดการบริหารแบบธรรมาภิบาลให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมเป็นส้าคัญ
๗.๗ จัดให้มีการอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านอาชีพ
และประสบการณ์ แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี ผู้น้าชุมชน และในการพัฒนาบุคลากรของ
พนักงานเทศบาล
๗.๘ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
ข้าราชการ และพนักงานจ้าง สนับสนุนการศึกษาต่อ ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
การศึกษาอบรม หลักสูตรต่างๆ เพื่อรองรับการบริการในแต่ละด้านเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชน
๗.๙ บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยยึดหลัก
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในเขตเทศบาล
ต้าบลงิม

