ส่วนที่ 3
การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบตั ิ
มีการกาหนดแนวคิดใหม่ในการพั ฒนาตามวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนาของ
เทศบาลต าบล ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา (พ.ศ. 2558 – 2562) ที่ ใ ห้ มุ่ ง เน้ น คนเป็ น ศู น ย์ ก ลางหรื อ
จุดมุ่ ง หมายหลัก ของการพั ฒ นา ก าหนดให้ ท้อ งถิ่น เป็ น สั งคมไทยที่ พึง ปรารถนาในอนาคตคื อเป็ น สัง คมที่ มี
สมรรถภาพ มีเสรีภาพ มีความยุติธรรม มีความเมตตา กรุณาและเคารพในสิทธิมนุษยชนเป็นสั งคมที่มีความสุข
ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง คนมีความรู้ รู้จักตนเอง และรู้เท่าทันโลกดาเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นสัง คมที่สันติไม่มีความขัดแย้งรุนแรง ประเทศชาติมีความมั่นคงเป็นสังคมที่พัฒนาไปอย่างสมดุล ระหว่าง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดต่อไปนี้
วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตาบลงิ้วงาม
“ คุณภาพชีวิตดี
ชุมชนเข็มแข็ง

ถิ่นประเพณีน่าชม
ร่วมแรงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยั่งยืน ”

ยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วง 5 ปี
เทศบาลตาบลงิ้วงาม ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วง 5 ปี ( พ.ศ. 2558 – 2562 )
จานวน 5 ยุทธศาสตร์ด้วยกัน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ
การท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้าน ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบ้านเมืองและสังคมที่ดี
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นในช่วง 5 ปี
ตามที่ เทศบาลต าบลงิ้ว งาม ได้ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นา ในช่ว ง 5 ปี ( พ.ศ. 2558 – 2562 )
จานวน 5 ยุทธศาสตร์ด้วยกัน นั้น ได้กาหนดแนวทางการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม บารุงรักษาถนนและสะพาน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้า
3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าให้ครอบคลุม
4. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บารุงรักษาพัฒนาแหล่งน้าใช้ในการเกษตรและฝั่งริมแม่น้า
5. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บารุงรักษาและพัฒนาระบบประปาเพื่ออุปโภคบริโภค
6. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บารุงรักษาสถานที่สาธารณะ และงานอาคาร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
1. พัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
2. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ สนับสนุนการนาความรู้และนวัตกรรมมาใช้ เพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันได้ และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
3. ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขและการอนามัย
4. พัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการออกกาลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการ
6. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดระบบรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันภัย
7. ส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และการท่องเที่ยว
1. การป้องกันและดูแลรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. การบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอย
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้าน ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
1. อนุรักษ์ สืบทอดศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบ้านเมืองและสังคมที่ดี
1. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานและการมีส่วนร่วมต่าง ๆ
2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น การพัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชน ให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ
3. ปรับปรุง พัฒนา จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการและการให้บริการประชาชน
4. ส่งเสริมประชาธิปไตย และความเสมอภาคของประชาชน
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ( พ.ศ. 2555 – 2559 )
วิสัยทัศน์ประเทศไทย
“ สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค
เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง ”
พันธกิจตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(1.) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครอง
ทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค
ทุกภาคส่วนได้รับการส่งเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ที่โปร่งใส เป็นธรรม

(2.) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิตอย่างเหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
(3.) พัฒนาการผลิตและการบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพ บนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์
และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
(4.) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม สนั บสนุนการมีส่วนร่วมของ
ชุม ชน รวมทั้ งสร้ างภู มิ คุ้ม กัน เพื่ อ รองรั บผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อากาศและภั ย พิบั ติ ทาง
ธรรมชาติ
วัตถุประสงค์
(1.) เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข
(2.) เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม
จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
(3.) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืนมีความเชื่อมโยงกับเครือข่าย
การผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน มี ความมั่นคง
ทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นาไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่า
(4.) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
และฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ
เป้าหมายหลัก
(1.) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้าในสังคมลดลง สัดส่วน
ผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ากว่า 5.0 คะแนน
(2.) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมี
ความเข้มแข็งมากขึ้น
(3.) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความสาคัญกับการเพิ่มผลผลิต
ภาพรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ 3.0 ต่อปี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ต่ากว่าร้อยละ 40.0
(4.) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจก
รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
การพัฒนาประเทศให้คนในสัง คมอยู่ร่ว มกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญ เติบโตอย่างมีคุณ ภาพและ
ยั่งยืน ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วคาดการณ์ได้ยากและ
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การพัฒ นาในระยะแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ 11 ได้กาหนดทิศ ทางยุทธศาสตร์การพั ฒ นาที่
เหมาะสม โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็ง
ควบคู่ไ ปกับการพัฒ นาคนและสังคมอย่างเป็น ธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ และ
ความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่ง แวดล้อม นาไปสู่การพัฒนาประเทศที่
มั่นคงและยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สาคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความสาคัญกับ
1.1 การสร้างความมั่ น คงทางเศรษฐกิ จและสั ง คมให้ทุ ก คนในสั ง คมไทยควบคู่ กับ การเสริมสร้างขี ด
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง มุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีฐาน
การพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มีความหลากหลายและแข็งแกร่งมากขึ้น ส่งเสริมการ
จัดสรรทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรม ปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้และเป็น
เครื่องมือ สร้างความเป็ น ธรรมในการจั ด สรรทรัพ ยากรและการถื อ ครองทรั พ ย์สิ น พั ฒ นาการใช้ ป ระโยชน์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนใน
การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสัง คมแก่คนในสังคมไทย รวมทั้ ง ยกระดับคุณภาพระบบคุ้มครองทาง
สังคมให้ครอบคลุมทุกคนอย่างทั่วถึงสอดคล้องกับความต้องการและความจาเป็น
1.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก และ
สร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินในการพัฒนาประเทศ มุ่งพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพ
และมีช่องทางการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและทั่ วถึง การจัดหาที่ อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย การเข้าถึงระบบ
สาธารณูปโภค พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการเงินฐานราก
และระบบการออมที่หลากหลาย เสริมสร้างเจตคติด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย และพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลในการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธิ และสามารถเข้าถึงบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.3 การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วนร่วมในเชิง
เศรษฐกิจ และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี ให้ทุกคนสามารถแสดงออกทางความคิดอย่างสร้างสรรค์
เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง สนับสนุนการรวมกลุ่ม
อาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่ ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นพลังร่วมในการพัฒนาสังคมพัฒนามาตรฐานระบบการคุ้มครองผู้บริโภค เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและ
องค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค ส่งเสริมบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติ
และระดับท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
1.4 การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของสังคม
และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่ง ใส มีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบที่
รัดกุม โดยสร้างค่านิยมใหม่ที่ยอมรับร่วมกันบนฐานของความไว้ เนื้อเชื่อใจและเกื้อกูลกัน ในสังคม ส่ง เสริม
วัฒนธรรมการเมืองที่มีธรรมาภิบาลนาไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องและเหมาะสม เสริมสร้างระบบบริหาร
ราชการให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ มีระบบถ่วงดุลอานาจการตรวจสอบที่เข้มงวดและรอบด้าน พัฒนาข้าราชการ
ให้มีคุณภาพสูง มี คุณ ธรรม จริยธรรมทางอาชีพและมีความรับผิดชอบ ปฏิรูปการเมืองไทยทั้งระบบให้เป็น
ประชาธิปไตยของมวลชน สร้างความเท่าเทียมในกระบวนการยุติธรรมและเพิ่มช่องทางในการรับข้อร้องเรียน
และให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสนับสนุน
การใช้สื่อเพื่อสังคมทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น และสังคมออนไลน์ให้เป็นพลังหนุนเสริมการพัฒนา
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญกับ
2.1 การปรับโครงสร้างและการกระจายอานาจตัวประชากรให้เหมาะสม เป็นการส่ง เสริมคู่สมรสที่มี
ความพร้อมให้มีบุตรเพิ่มขึ้นและรักษาระดับอัตราเจริญ พันธุ์ไม่ให้ต่ากว่าระดับที่เป็นอยู่ปัจจุบัน สนับสนุนการ
กระจายตั ว และส่ ง เสริ ม การตั้ ง ถิ่ น ฐานของประชากรให้ เ หมาะสมสอดคล้ อ งกั บ ศั ก ยภาพ โอกาส และ
ทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่

2.2 การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย
สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูล พัฒนาทักษะให้คนมีการ
เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังการ
พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น และจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย พัฒนาคนด้วยการเรียนรู้ใน
ศาสตร์วิทยาการให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงานและเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สร้างจิตสานึกให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพกฎหมาย
หลั ก สิท ธิ มนุ ษ ยชน สร้างค่ านิ ย ม การผลิต และบริโภคที่ รับ ผิ ดชอบต่อ สิ่ ง แวดล้ อม เรียนรู้ก ารรองรับ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
2.3 การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็น องค์รวม โดยสร้างเสริมสุขภาวะคนไทยให้มี
ความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว
ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพควบคู่กับการพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขให้ มีคุ ณ ภาพ พร้อ มทั้ ง การส่ ง เสริ มการแพทย์ท างเลือ กการพั ฒ นาระบบฐานข้ อมู ลสุ ขภาพของ
ประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เหมาสมทั้งการผลิตและการกระจายบุคลากร ตลอดจนการใช้
มาตรการการเงินการคลังเพื่อสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
2.4 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน
มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัยควบคู่กับการส่งเสริมให้องค์กร
กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สื่อสารด้วยภาษาที่ เข้าใจ
ง่าย รวมถึงส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่
มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบั นทางสัง คม เป็น การเสริมสร้างความเข้มแข็งและพั ฒน า
บทบาทของสถาบันหลักทางสังคมให้เอื้อต่อการพัฒนาคน สร้างค่านิยมให้คนไทยภูมิใจในวัฒนธรรมไทย และ
ยอมรับความแตกต่างของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ลดปัญหาความขัดแย้งทางความคิด และสร้างความ
เป็นเอกภาพในสังคม สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมที่ลดปัญหาความขัดแย้งทางความคิด และสร้าง
ความเป็ น เอกภาพในสั งคม สร้ างเครือ ข่ ายความร่วมมื อ ทางวัฒ นธรรมร่ว มกับ ประชาคมโลก โดยเฉพาะ
ประชาคมอาเซียนให้เกิ ดการไหลเวียนทางวัฒ นธรรมในรูป แบบการแลกเปลี่ยนเรีย นรู้ ส่ง เสริมความเข้าใจ
ระหว่างประชาชนในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร
3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ให้ความสาคัญกับ
3.1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นรากฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่ง ยืน มุ่ง รักษา
ป้องกัน และคุ้มครองพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีที่ดินเป็นของตนเองหรือ
มีสิท ธิทากิน ในที่ ดิน ใช้ มาตรการทางภาษี เพื่ อบัง คั บหรือจูง ใจให้ บุคคลผู้ถื อครองที่ ดิน ทาประโยชน์ในพื้ น ที่
ดังกล่าวมากขึ้น สนับสนุนการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมเร่งรัดการจัดให้ มีองค์กร
และระบบบริหารจัดการที่ดินให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว พั ฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นรากฐานการผลิตภาค
การเกษตร ฟื้นฟูและส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรมที่ดี และวิถีทางการเกษตรที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน
3.2 การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐให้ความสาคัญกับการวิจัยและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนสนับสนุนการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้อง
กับสภาพพื้นที่ ควบคุมและกากับดูแลให้มีการนาเข้าและใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ได้ที่ได้มาตรฐาน ปรับปรุง

บริการขั้นพื้นฐานเพื่อการผลิตให้ทั่วถึง ส่งเสริมการผลิตที่คงไว้ซึ่งความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์ที่
เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศ พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เหมาะสมทางการเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
3.3 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต สนับสนุนการผลิตและบริการของ
ชุมชนในการสร้างมูล ค่าเพิ่ม สิน ค้ าเกษตร อาหาร และพลั ง งาน ส่ ง เสริม สถาบัน การศึก ษาในพื้ นที่ ให้ร่ว ม
ทาการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการนาองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า ผลิตภัณฑ์
เกษตรและอาหาร ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มาตรฐานระบบการผลิตสินค้าเกษตรให้
เทียบเท่าระดับสากล ส่งเสริมระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ส่งเสริม
ภาคเอกชนและองค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบสินค้าเกษตรและอาหารร่วมกับสถาบัน
เกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของภาคเกษตร
3.4 การสร้างความมั่นคงในอาชีพ และรายได้ให้แก่เกษตรกร มุ่ งพั ฒนาระบบการสร้างหลักประกั น
รายได้ของเกษตรให้มีความมั่นคงและครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด พัฒนาระบบประกันภัยพืชผลการเกษตร
ส่งเสริมระบบการทาการเกษตรแบบมีสัมพันธสัญญาที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่
ของเกษตรกร สร้างแรงจูงใจให้ เยาวชน เกษตรกรรุ่น ใหม่และแรงงานที่มีคุ ณ ภาพเข้าสู่อ าชี พเกษตรกรรม
พัฒนาสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจ ชุมชนให้เป็นกลไกสนับสนุนการพึ่งตนเองของเกษตรกร เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการนาเข้าสินค้าเกษตรและอาหารที่มีต้นทุนต่าที่เป็นผลมา
จากข้อตกลงการเปิดการค้าเสรี
3.5 การสร้างความมั่น คงด้านอาหารและพัฒ นาพลัง งานชี วภาพในระดับ ครัว เรื อนและชุ มชน โดย
ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้และปลูกป่าโดยชุมชนและเพื่อชุมชนเพิ่มขึ้นส่งเสริมให้เกษตรกรทาการเกษตรด้วย
ระบบเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสนับสนุนให้มีการจัดการและเผยแพร่องค์ความรู้และการ
พัฒนาด้านอาหารศึกษาทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมของ
บุคคลและชุมชน สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิตและการบริโภคที่เกื้อกูลกันในระดับชุมชนที่อยู่บริเวณ
ใกล้เคียงกัน ส่งเสริมการนาวัตถุดิบทางการเกษตรที่ผลิตได้ในชุมชนและที่เหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตเป็น
พลังงานทดแทนในชุมชนรวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความ
เข้มแข็งด้านอาหารให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างเป็นระบบ
3.6 การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็งภาค
เกษตร ด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒ นาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลัง งานจากพืชพลังงาน จัดให้มี
ระบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นทั้งอาหารและพลังงานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใช้พลังงาน
ชีวภาพที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการผลิตและการบริการ จัดให้มีกลไกกากับดูแลโครงสร้างราคาของพลังงานชีวภาพ
และปลูกจิตสานึกในการใช้พลังงานชีวภาพอย่างมีและสิทธิภาพคุ้มค่า
3.7 การปรั บ ระบบบริ ห ารจั ด การภาครัฐ เพื่ อ เสริ ม สร้า งความมั่ น คงด้ านอาหารและพลั ง งาน โดย
สนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเอกชน และชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
กาหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร ปรับกระบวนการทางานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้
มี ก ารร่ว มมื อ และบู ร ณาการท างานอย่ า งจริง จัง ทั้ ง ในส่ ว นกลางและระดั บ พื้ น ที่ พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล
สารสนเทศด้านอาหารและพลังงานตั้งแต่การผลิต การตลาดไปจนถึงการบริโภค พัฒนากฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับ

การพัฒ นาด้านการเกษตร ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั้ง ในระดับพหุภาคีและทวิภาคี โดยเฉพาะ
ประชาคมอาเซียนที่ก่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ให้ความสาคัญกับ
4.1 การปรับ โครงสร้ างเศรษฐกิจ สู่ก ารพั ฒ นาที่ มี คุ ณ ภาพและยั ง ยืน โดยสร้างความเข้ม แข็ง ให้ กั บ
ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนากกลางและขนาดย่อมและผลักดัน ให้มีบทบาทในการ
พั ฒ นาเศรษฐกิ จภายในประเทศให้ เข้ ม แข็ ง และแข่ง ขั นได้ ด้วยการปรับ โครงสร้างการค้าและการลงทุ น ให้
สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย แอฟริกาและเศรษฐกิจภายในประเทศ ปรับโครงสร้างภาค
บริการให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มกับสาขาบริการที่มีศักยภาพและมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดสร้างสรรค์
และนวั ต กรรม พั ฒ นาเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ ซึ่ ง ครอบคลุ ม ถึง การพั ฒ นาธุร กิ จสร้ างสรรค์ การพั ฒ นาเมื อ ง
สร้างสรรค์ และการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พัฒนาภาคเกษตรบนฐานการเพิ่มผลิตภาพในการผลิตและ
ยกระดับการสร้างมูลค่าเพิ่ มด้วยเทคโนโลยีแ ละกระบวนการที่ เป็น มิตรกับ สิ่ง แวดล้อม และพั ฒ นาคุณ ภาพ
อุตสาหกรรมที่มุ่งการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและยั่ง ยืน ด้วยการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ สู่อุตสาหกรรมฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เน้นการนาความคิดสร้างสรรค์ภูมิปัญ ญาท้องถิ่น ทรัพย์สินทาง
ปัญญา วิจัยและพัฒนาไปต่อยอด ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์ สังคม และชุมชน โดย
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมที่
ส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการผลิต ตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้ทั่วถึงและเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในลักษณะของ
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
4.3 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียมและเป็นธรรม มุ่งพัฒนาตลาด
เงิน และตลาดทุน รวมทั้งกาลังแรงงานให้เอื้อต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้เชื่ อมโยงการขนส่งการขนส่งทั้งภายใน
และระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานสู่สากลสร้างความมั่นคงด้านพลังงานด้วยการส่งเสริม
การใช้พลังงานสะอาด พัฒ นาพลังงานทางเลือก และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พ ลังงานในทุกระดับ ปฏิรูป
กฎหมาย และกฎ ระเบียบต่างๆ ทางเศรษฐกิจให้เอื้อต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันและสอดคล้องกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก
4.4 การบริการจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ ให้ความสาคัญ กับการบริหารจัดการด้าน
การเงิน โดยดาเนิ น นโยบายการเงิน ที่มี ความเหมาะสมกั บสถานการณ์ แวดล้อมและทั น ต่อเหตุก าร ณ์ เพิ่ ม
บทบาทตลาดทุน ในระบบเศรษฐกิจให้สอดคล้ องกับทิ ศทางการพั ฒ นาภาคการเงิน โลก ปรับ ปรุง โครงสร้าง
พื้นฐานทางการเงิน พัฒนากลไกการเฝ้าระวังความผันผวนทางเศรษฐกิจและพัฒนาระบบเตือนภัยแบบองค์รวม
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุนระหว่างประเทศ และการบริหารจั ดการด้านการคลังที่ปรับปรุง
ระบบการจัดเก็บรายได้ของประเทศเพิ่มประสิทธิภาพดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการขั้นพื้นฐานของภาครัฐเพิ่มขึ้น และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
ให้ความสาคัญกับ
5.1 การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ใต้กรอบความร่วมมือในอนุภาคต่างๆ
มุ่งพัฒนาบริการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล ปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่งคน
และสินค้าที่เกี่ยวข้อง พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนว
พื้นที่ชายแดน/เขตเศรษฐกิจชายแดนตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิตกับพื้นที่ตอนในของประเทศ
5.2 การพั ฒ นาฐานลงทุน โดยเพิ่ มขีดความสามารถในการแข่ งขัน ระดั บอนุ ภูมิภ าคมุ่ งพั ฒ นาพื้น ที่ใน
ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้เป็นฐาน
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดน
รวมทั้งบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อบ้านให้บรรลุประโยชน์ร่วมกันทั้งด้านความมั่นคงและ
เสถียรภาพของพื้นที่
5.3 การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคธุ รกิ จ เอกชนที่ มี ศั ก ยภาพในการพั ฒ นาบุ ค ลากรในทุ ก ภาคส่ วนเศรษฐกิ จ เสริ ม สร้างความเข้ ม แข็ง ให้
สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน
กาหนดมาตรฐานขั้น พื้ นฐานของคุณ ภาพสินค้ าและบริการที่ เป็น การป้ องกันสิ นค้ าและบริการนาเข้ าที่ไ ม่ไ ด้
คุณภาพทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
5.4 การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์ เป็ น
ทางเลือกในการดาเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก มุ่งรักษาบทบาทของไทยในการมีส่วนร่วมกาหนด
ยุท ธศาสตร์ ของกรอบความร่ว มมื อ ที่ ด าเนิ น อยู่ รวมทั้ ง รัก ษาดุ ลยภาพของปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ มหาอ านาจทาง
เศรษฐกิจเดิมและมหาอานาจใหม่
5.5 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเคลื่อนย้าย
แรงงาน และส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยเร่งดาเนินการด้านความร่วมมือในการกาหนดมาตรฐาน
ฝีมือระหว่างประเทศเพื่ออานวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาค ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยใน
การขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิผลประโยชน์ของ
คนไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ
5.6 การมีส่วนร่วมอย่างสาคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิตป้องกันภัยจากการก่อการร้าย
และอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัยมุ่งพัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการ
ป้องกันและแก้ปัญหาข้ามชาติด้านการก่อการร้าย ยาเสพติด และการหลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ พัฒนา
ศักยภาพและความร่วมมือภายในภูมิภาคเพื่อเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุฉุกเฉิน และร่วมมือ
ในการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่และโรคระบาดซ้า
5.7 การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมี
จริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่
แสวงหากาไร เป็นการดาเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในระดับอนุภูมิภาค เสริมสร้างการ
ผลิตและบริโภคสินค้าและบริการที่นาสู่การลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจก ส่งเสริมและอานวยความสะดวก
องค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหากาไรให้มีบทบาทเพิ่มขึ้นในการให้ไทยเป็นฐานการดาเนินความร่วมมือเพื่อ
การพัฒนาประเทศในภูมิภาค
5.8 การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้วเป็นการสร้างองค์ความรู้กับ
ภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบให้สามารถพัฒนาศักยภาพและโอกาสของตนเองในการ

ใช้ประโยชน์จากการเปิดการค้าเสรี โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการสนับสนุน
เยียวยาและดูแลจากรัฐในกรณีที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน
5.9 การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย รวมทั้งเป็นฐาน
ความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค โดยจัดให้มีสิทธิประโยชน์และการอานวยความสะดวกที่จาเป็น เพื่อให้มีการ
จัดตั้งสานักงานปฏิบัติการภูมิภาค และสนับสนุนบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงกาไร
5.10 การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับชุมชน
ท้องถิ่น มุ่งส่งเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นให้รับรู้และเตรียมพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพื้นที่ในการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน ให้สามารถพัฒนาเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ส่งเสริมศักยภาพด้าน
วิชาการและเครือข่ายของสถาบันการศึกษาของไทยที่สร้างความใกล้ชิด และปฏิสัมพันธ์กับประเทศในอนุ
ภูมิภาค
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญกับ
6.1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งรักษาและ
ฟื้นฟูพื้นที่ป่าและเขตอนุรักษ์ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดการองค์ความรู้ให้เป็นเครื่องมือในการวางแผน
และบริหารจัดการ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ดินและการจั ดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เร่งรัด
การบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการ ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้าเพื่อเพิ่มปริมาณน้าต้นทุน ส่งเสริมให้เกิดการใช้
น้าอย่างมีประสิทธิภาพ จัดทาแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเป็น
ระบบ รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ
6.2 การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและ
สังคมคาร์บอนต่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศและพฤติกรรมการบริโภค
เพื่อเตรียมพร้อมไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาค
คมนาคมและขนส่ง เพื่อลดปริมาณก๊าชเรือนกระจกพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเน้นการวางผังเมืองที่
ผสมผสานวัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศเข้าด้วยกัน
6.3 การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้
สังคมมีภูมิคุ้มกัน มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อรองรับกับความท้าท้ายจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงพัฒนาศักยภาพชุมชนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6.4 การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด้วยการจัดทาแผนที่และลาดับพื้นที่เสี่ยงภัย
ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด ยกระดับการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบฐานข้อมูล
การสื่ อ สารโทรคมนาคม ส่ งเสริม การพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ด้ านการจั ด การภั ยพิ บั ติ พั ฒ นา
ระบบงานอาสาสมัครของประเทศอย่างจริงจัง และให้มีมาตรฐานตามหลักสากล สนับสนุนภาคเอกชน สถาน
ประกอบการ โรงเรียน และท้องถิ่นให้มีการเตรียมความพร้อม และจัดทาแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ
6.5 การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อ มและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ มุ่งติดตามและเฝ้าระวังมาตรการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าและการลงทุน
เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการทางการค้าและข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศศึกษาผลกระทบและกาหนดแผนกลยุทธ์รายสินค้า รวมทั้ง
มาตรการเยียวยาในสินค้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้ผู้ส่งออกทาคาร์บอนฟุตพริ้นต์ และสร้างแรงจูงใจให้
เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

6.6 การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณีด้าน
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ เป็นการศึกษารายละเอียดและสร้างความเข้าใจในพันธกรณีติดตามสถานการณ์การ
เจรจาและท่าทีของประเทศต่างๆ พัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อเสริมสร้างทักษะการเจรจา พัฒนาความร่วมมือใน
กลุ่มอาเซียนและประเทศคู่ค้าสาคัญ สนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.7 การควบคุมและลดมลพิษ มุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะและ
น้าเสียชุมชน พั ฒ นาระบบการจัดการของเสียอัน ตราย ขยะอิเล็ก ทรอนิกส์ และขยะติด เชื้อลดความเสี่ย ง
อันตราย การรั่วไหล การเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี และพัฒนาระบบเตือนภัย แจ้งเหตุฉุกเฉินและระบบการ
จัดการเมื่อเกิดอุบัติภัยด้านมลพิษ
6.8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
และเป็นธรรมอย่างบูรณาการ มุ่งส่งเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ธรรมชาติ ปรับปรุงกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชน ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐให้เอื้อต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู ผลักดันให้มีการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและลดการก่อมลพิษ สร้างรายได้จากความ
หลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผล รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อ
สร้างระบบบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์หลักที่ คสช. ยึดถือแนวทาง ทั้งหมด 9 ด้าน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงทางอาหาร
ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์กับ
ประชาชนในการใช้บริการอย่างแท้จริง
8. ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน
ในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก
9. ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่นอย่างยั่งยืน
การพัฒนาตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย
วิสัยทัศน์กระทรวงมหาดไทย
“ เป็นกระทรวงที่มีสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการ
และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อบาบัดทุกข์ และบารุงสุขประชาชน ”

พันธกิจ
1. พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข
2. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน การอานวยความเป็นธรรม และเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ
3. ส่งเสริม พัฒนา และบูรณาการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การปกครอง การใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย
1. เสริมสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
2. เสริมสร้างความมั่นคงภายใน ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ และเสริมสร้างความสัมพันธ์
อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
3. เสริมสร้างสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
5. เร่งรัดการบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยจากภัย
ธรรมชาติ และสาธารณภัย
6. เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี
นโยบายกระทรวงมหาดไทย Policy of the Ministry of lnterior
“ ปกป้องสถาบัน สมานฉันท์คนในชาติ ”
1. การป้องกันสถาบันสาคัญของชาติ
เป็นภารกิจหลักของกระทรวงมหาดไทยที่จ ะต้องธามรงค์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่
เป็น ศูน ย์รวมของคนไทยทั้งชาติ และเทิด ทูน ไว้เหนื อสิ่ง อื่น ใด ทุ กหน่ วยงานทุ กคนจะต้องช่วยกันตรวจสอบ
ช่วยกันป้องกัน และช่วยกันกาจัดสื่อและบุคคลที่มีพฤติกรรมอันเป็นอันตราย เป็นภัยต่อสถาบันหลักของชาติ
และต้องรณรงค์ให้ประชาชนเข้าเป็นแนวร่วมธารงรักษาสถาบันหลักของชาตินี้ให้ยืนนานตลอดไป
2. กระทรวงมหาดไทย จะต้องยึดถือ ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการทางานหรือเป็นหัวใจ
ของการปฏิบัติงาน
งานทุกงานของกระทรวงมหาดไทย จะต้องเป็นไปเพื่อรับใช้และให้บริการต่อประชาชนโดยให้
คานึงถึงความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก และนาปัญหาของพี่น้องประชาชน มาเป็นโจทย์ ในการจัดทา
โครงการ แผนงาน และแนวทางการทางาน การยึดถือประชาชน เป็นศูนย์กลางหรือหัวใจของการทางานจะต้อง
ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งมิติการดาเนินชีวิตประจาวัน มิติทางเศรษฐกิจ มิติทางธุรกิจ มิติทางสังคม มิติทางประเพณี
วัฒนธรรม และมิติการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในระบบประชาธิปไตยอันเป็นพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข
นโยบายสาคัญของกระทรวงมหาไทย ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจที่พวกเรา ทุกคนต้องทาให้ได้ ก็คือ
ต้องน า “สยามเมืองยิ้ม” กลับคืน มาสู่ป ระเทศไทยให้ได้ ทั้ง ในความรู้สึกของประชาชนชาวไทย และความ
ประทับใจของชาวต่างชาติที่ได้พบ ได้สัมผัสกับคนไทยเอกลักษณ์ที่มีมาแต่ดังเดิมของคนไทยที่ได้รับการชื่นชม
จากผู้คนทั่วโลกคือ “สยามเมืองยิ้ม” จะต้องกับคืนมาโดยเร็วที่สุด

ก ารสร้ า งงาน สร้ า งอ าชี พ สร้ า งรายได้ แ ก่ ป ระชาชน เป็ น น โยบ ายเร่ งด่ ว น ขอ ง
กระทรวงมหาดไทย ที่จะต้องนาไปปฏิบัติเร่งรัด ผลักดันการใช้งบประมาณ และพิจารณาการปรับปรุงแผนการใช้
งบประมาณ เพื่อให้เกิดการจ้างงานให้ได้ไม่น้อยกว่า 1 ล้านอัตรา โดยมีแนวทาง ดังนี้
ทุกส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ต้ องพิจารณา ทบทวน
แผนการ โครงการต่ าง ๆ ให้ สอดคล้องกับ การแก้ไขปั ญ หาความต้ องการในประเทศ และปรับ ปรุง แผนการ
โครงการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาคนว่างงานในประเทศ และปรับปรุงแผนงาน การใช้งบประมาณ
ที่ไ ม่ก่อ ให้ เกิดการจ้างงาน เช่น การจัด ซื้อ วัสดุ ครุภัณ ฑ์ส านั กงาน เพื่ อความสะดวกสบายในการปฏิ บัติ ง าน
ข้าราชการและเจ้ าหน้ าที่ ซึ่งตามแผนที่ เสนอมาในปี ง บประมาณ 2552 มี ม ากกว่ า 1,500 ล้า นบาท ให้ เป็ น
งบประมาณเพื่อการจ้างงาน โดยเฉพาะการจ้างงานในท้องถิ่นและชนบทให้มากที่สุด โดยเฉพาะงบประมาณของ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น งบยุ ทธศาสตร์จังหวัด และงบประมาณผู้ว่าซีอีโอ จะต้องนามาพิจารณา
ทบทวน และปรับปรุงเพื่อให้เกิดการจ้างงานมากที่สุด
ทุ ก ส่ ว นราชการ และรั ฐ วิ ส าหกิ จ ต้ อ งเร่ ง รั ด การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ และการกระจาย
งบประมาณ ลงไปในท้องถิ่น ให้ถึงมือประชาชนเร็วที่สุด เช่น
- เงินโครงการ SML ปี งบประมาณ 2551 ต้องดาเนิน การจัด ซื้อจัดจ้าง ให้ แล้วเสร็จภายใน
30 วัน เพื่อที่จะเกิดการจ้างงานได้เร็ว ปีงบประมาณ 2552 ต้องเบิกจ่ายได้ภายใน 3 เดือน
- เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินสนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ต้องเบิกจ่ายให้ได้เร็วที่สุด
3. การดาเนินโครงการระดับหมู่บ้าน
ต้ อ งยึ ด หลั ก “งบประมาณของประชาชน” คื อ เปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนเป็ น ผู้ น าเสนอ
พิจารณา
ตัดสินใจใช้เงินกันตามความต้องการของประชาชน ชุมชน อย่างแท้จริง ในลักษณะ” คิดเอง ทาเอง รับผิดชอบ
เอง”โดยข้าราชการกระทรวงมหาดไทยจะทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ให้ดาเนินการถูกต้องตามระเบียบ การใช้เงิน
และไม่ผิดขั้นตอนของกฎหมายเท่านั้น จะต้องไม่เข้าไปชี้นา ครอบงา หรือตัดสินใจแทนประชาชน
4. กระทรวงมหาดไทยต้อ งเป็น หน่ วยงานหลัก ในการป้อ งกันภั ยพิ บัติ ทางเศรษฐกิ จของ
ประเทศ
นอกเหนือจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภัยพิบัติจากอุบัติเหตุ ภัยอันเกิดจากมนุษย์ ซึ่งเป็นภารกิจ
เดิมภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ เช่น ราคาผลการเกษตรตกต่า โรงงานเลิกจ้างคนงาน ธุรกิจการเงินนอกระบบกาลัง
แพร่ระบาด หลอกลวงฉ้อโกงประชาชน เศรษฐกิจในชุมชนถูกแทรกแซง ประชาชนมีรายได้ลดลงไม่เพียงพอต่อ
การยังชีพ ปัญหาเหล่านี้มักเกิดขึ้นในท้องถิ่นในชนบท ในพื้นที่ กระทรวงมหาดไทยมีเครือข่ายผู้รับผิดชอบอยู่แล้ว
แม้ จะไม่ เกี่ ย วข้ อ งโดยตรง แต่ ต้ อ งถื อ ว่ าภารกิ จ ของกระทรวงมหาดไทย มี ค วามครอบจัก วาลซึ่ ง ไม่ ว่า จะมี
เหตุการณ์ในรูปแบบใด สุดท้ายกระทรวงมหาดไทยโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาทั้งสิ้นทั้งเรื่องราคาสินค้าการเกษตร การเลิกจ้าง การชุมนุม การประท้วง ปิดถนน การฉ้อโกงประชาชน
ดังนั้นกระทรวงมหาดไทยจึงควรเข้าไปเกาะติดสถานการณ์ตั้งแต่ต้น เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ทันทีทัน
ควร ไม่ ใ ช่ ป ล่ อ ยให้ ปั ญ หาเกิ ด ขึ้ น แล้ ว จึ ง ตามแก้ ขอให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เป็ น แกนหลั ก ในการติ ด ตาม
สถานการณ์และแจ้งเตือนภัยพิบัติทางเศรษฐกิจให้รัฐบาลทราบล่วงหน้า ในทุกๆ กรณี โดยขอให้แจ้งเป็นประจา
เช่นเดียวกับการรายงานสถานการณ์ทั่วไปที่ดาเนินการอยู่แล้ว ซึ่งจะเป็นกาลังสาคัญที่ช่วยงานรัฐได้มากในภาวะที่
ประเทศไทยและประชาชนกาลังจะต้องฝ่าภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจเช่นในปีนี้

5. การส่งเสริมอาชีพผลิตสินค้า OTOP
ให้ส่งเสริมอาชีพควบคู่กับการส่งเสริมการตลาด และส่งเสริมการจาหน่ายด้วย ต้องทาให้ครบ
วงจร การส่งเสริมอาชีพจะต้องคานึงถึงผลประกอบการในเชิงธุรกิจ และความเป็นไปได้ทางการตลาด ศักยภาพ
ในการทากาไร โครงการใดที่ส่งเสริมอาชีพแล้ว กลับเป็นภาระให้ประชาชน ทาให้ประสบภาวะขาดทุน ไม่มีตลาด
รองรับ ขอให้เลิกทั้งหมด ไม่ให้โยนภาระให้หน่วยงานอื่นมารับปัญหาที่เขาไม่ได้ก่อขึ้นอย่างเด็ดขาด
6. การออกเอกสารสิทธิที่ดินทากินให้แก่ประชาชน
ต้องตรวจสอบและดาเนินการให้ความเป็นธรรมทั้งกับประชาชนและกับรัฐ ต้องเร่งรัดตรวจสอบ
ออกเอกสารสิทธิ และตอบคาถามประชาชนได้ชัดเจน จะต้องตอบได้ทุกกรณีว่า “ป่ารุกคน หรือ คนรุกป่า” เพื่อ
ยุติปัญหาให้ได้ หากตรวจสอบพบความไม่ถูกต้อง ชอบธรรม ต้องกล้าเพิกถอน แต่หากพบว่าถูกต้องตามกฎหมาย
ต้องกล้าออกเอกสารสิทธิให้ประชาชน ต้องยึดกฎหมายเป็นหลัก
7. การปราบปรามยาเสพติดและผู้มีอิทธิพล
กระทรวงมหาดไทยต้องเป็นหน่วยงานสนับสนุนข้อมูล ข่าวสารให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ดาเนินมาตรการกดดันทางสังคมต่อผู้มีอิทธิพลที่ละเมิดกฎหมาย มีความผิดทางอาญากระทรวงมหาดไทย ต้องคิด
หาแนวทางในการใช้ให้สังคมเข้ามามีบทบาทการควบคุมพฤติกรรมและกดดันให้เลิกพฤติกรรมและการกระทาทุก
ชนิดเป็นภัยต่อสังคมและประเทศชาติ
8. การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานยึ ด แนวทางพระราชด ารั ส “เข้ า ใจ เข้ า ถึ ง พั ฒ นา ” เป็ น แนวทางในการ
ดาเนินงานควบคู่ไปกับการบาบัดทุกข์ บารุงสุข และการสร้างเสริมอาชีพ และรายได้ให้แก่ประชาชน ชักชวนให้
ประชาชนสนใจการประกอบอาชีพ การดูแลครอบครัว ทั้งนี้เจ้าหน้าที่รัฐต้องเป็นผู้นาที่กลมกลืนกับประชาชน
เข้าใจ เข้าถึง ปัญหาของประชาชน ไม่ทาตัวให้แปลกแยกแตกต่าง

9. การบริการประชาชน
ให้ ผู้ ว่าราชการจังหวั ด ทุ กท่ า น จั ดตั้ ง “ หน่ วยบ าบั ด ทุ กข์ บ ารุง สุ ข ” เป็ น หน่ วยให้ บ ริ การ
ประชาชนเคลื่อนที่ เข้าไปให้บริการงานของกระทรวงมหาดไทยทุกเรื่องถึงหมู่บ้าน ถึงบ้านของประชาชน เพื่อ
อานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ผู้ใช้บริการ ไม่ต้องมาพบเจ้าหน้าที่ที่สานักงาน และลดภาระค่าใช้จ่ายการ
เดินทางของประชาชน และทาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน เช่น ไปตั้งหน่วยบริการในงานเทศกาล งาน
ประเพณีต่าง ๆ ของชุมชน บริการนี้ จะมีทั้งงานบริการและส่วนของราชการทุกหน่วยงาน และรัฐวิสาหกิจทุก
แห่ งที่อยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ไม่ว่าจะเป็น งานทะเบียนราษฎร งานโยธา งานที่ดิน งานไฟฟ้ า งาน
ประปา จะรวมอยู่ด้วยกัน “ หน่ วยบาบัดทุกข์ บารุง สุข ” เป็นบริการแบบ One Stop Service และให้ออก
บริการประชาชนได้ ตั้งแต่เดือนมกราคม เป็นต้นไป เป็นประจาทุกสัปดาห์
การพัฒนาตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
“ เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมให้ อปท. เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ”

พันธกิจ :
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กาหนดพันธกิจของการพัฒนา
ดังนี้
1. พัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
2. ส่งเสริมการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับ
จังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย
3. ส่งเสริมระบบบริหารงานบุคคลของ อปท. ให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม และเพิ่มขีด
ความสามารถของบุคลากร อปท. ให้ทางานอย่างมืออาชีพ
4. พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและ
สามารถพึ่งตนเองได้
5. พัฒนาระบบกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ อปท. และสนับสนุนผู้กากับ
ดูแล อปท.
6. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการของ อปท. ให้ไปสู่เป้าหมายของหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาใน
ท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7. ส่งเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณะของ อปท. ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9. ส่งเสริมการดาเนินการเพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติด

ประเด็นยุทธศาสตร์ :
1. การยกระดับขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มีสมรรถนะสูง
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะและระบบการบริหารจัดการของ อปท. ในการ
พัฒนาประเทศ
3. การสร้างและใช้ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไปสู่เป้าหมายของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ค่านิยม :
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นบริการให้คาปรึกษา พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด
( ตาก เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ )

“ ศูนย์กลางการบริการสี่แยกอินโดจีน ”
พันธกิจ :
1. ยกระดับรายได้และกระจายรายได้ ควบคู่กับการสร้างสังคมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน
2. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพบนพื้นฐานการพัฒนาผลิตภาพและการ
สร้างสรรค์
3. สร้างความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจและสังคมกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน
ประเด็นยุทธศาสตร์ :
1. พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาดสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน
2. พัฒนาโครงข่ายการค้า การลงทุน การบริการ เครือข่ายคมนาคมขนส่งสี่แยกอินโดจีนและอาเซียน
3. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม กีฬาและสุขภาพ
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ :
1. ผลผลิตการเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัยได้มาตรฐาน และมีมูลค่าเพิ่มที่ยั่งยืน
2. เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในกลุ่มจังหวัด ภูมิภาคและต่างประเทศ เพื่อใช้ศักยภาพแหล่งที่ตั้ง
และความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน
3. พัฒนาการค้าการลงทุนและความร่วมมือชายแดนไทย - พม่า / ไทย - ลาว
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ กีฬาและสุขภาพ
5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ :
1. พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการผลิต การปรับปรุงคุณภาพ การแปรรูปและการบรรจุภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสม
2. พัฒนาการคมนาคมและระบบ logistics
3. พัฒนาและส่งเสริมการค้า การตลาด ทั้งภายในและต่างประเทศ
4. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC )
5. เสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการและการลงทุน
6. ส่งเสริม พัฒนา และอนุรักษ์การท่องเที่ยว
7. ส่งเสริมการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว
8. ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการท่องเที่ยวและบริการ
9. พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
10. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฐานการผลิต / การค้า / การบริการ อย่างมี
คุณภาพและคุ้มค่า
11. ส่งเสริมการใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

12. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์
วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์
“ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย
สืบสานวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสัมพันธ์เพื่อนบ้านยั่งยืน ”
พันธกิจ :
1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีความรู้คู่คุณธรรม มีวินัย มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและมีการสืบ
สานต่อไป มีความมั่นคงและยั่งยืนในการดารงชีวติ
2. ส่งเสริม พัฒนา ผลผลิตด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้า ให้มีคุณภาพปลอดภัย
และมีระบบการตลาดที่ดี
3.ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองและความสามัคคี
ของประชาชน
4. พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งน้าและพลังงาน
5. พัฒนาจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ และ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว แลความสัมพันธ์ที่ดีทั้งภายในและ
ต่างประเทศ
เป้าประสงค์ :
1. เป็นดินแดนแห่งความสงบสุข มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม มีจริยธรรม และเป็นเมืองน่าอยู่
2. ประชาชนมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเศรษฐกิจมั่นคง และและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจและการเมืองการปกครองอย่างมีคุณภาพ
3. ผลผลิตด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP มีคุณภาพ
ปลอดภัย และมีระบบการตลาดที่ดี
4. มีการพัฒนาที่ยั่งยืน อนุรกั ษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแหล่งน้าอุดมสมบูรณ์
และพลังงานที่เพียงพอ
5. จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ มีศักยภาพการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์อันดี ทั้งภายใน
และระหว่างประเทศที่สูงขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ :
1. เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์ :
1.1 พัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานให้ทั่วถึงและเชื่อมโยงกับจังหวัดและประเทศอื่น รองรับการพัฒนา
ระบบขนส่งทางรางของรัฐบาล

1.2 เพิ่มศักยภาพบุคลากรและระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้สะอาดโปร่งใส ตรวจสอบได้
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
1.3 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนพื้นฐานความเสมอภาคและเท่าเทียมโดยการสร้างโอกาสยกระดับ
คุณภาพการศึกษา เพื่อผลสัมฤทธิ์ด้านคุณภาพและการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกสถาบันการศึกษา ตลอดจนเปิดโอกาส
ในการเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศได้อย่างกว้างขวาง ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว
1.4 พัฒนาความเป็นอยูข่ องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทุกเพศ ทุกวัย ส่งเสริมให้ประชากร
วัยทางานให้มีงานทา มีหลักประกันที่มั่นคงในชีวิต ส่งเสริมบริการสาธารณสุข สุขอนามัย สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
และส่งเสริมการกีฬา
1.5 เสริมสร้างสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความมั่นคงเข้มแข็งปลอดยาเสพติดมีความ
มั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.6 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในการร่วมกันพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การ
ปกครองการสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสมานฉันท์ และความมั่นคงภายในและชายแดน การบริหารวิกฤติการณ์ด้าน
สาธารณภัย และภัยพิบัติต่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพปลอดภัย ได้
มาตราฐาน และมีการบริหารจัดการด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ :
2.1 ส่งเสริม พัฒนากระบวนการผลิต ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้า
เพื่อเพิ่มมูลค่าโดยมุ่งพัฒนาผลผลิตที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
2.2 ส่งเสริมพัฒนาการปลูกพืชด้วยระบบโซนนิ่งภาคเกษตร การพัฒนาปศุสัตว์ และประมงที่
สอดคล้องกับการตลาด โดยส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ในภาคการเกษตร
2.3 เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการให้กับภาคเกษตร สถาบันเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการ ตลอดจนการส่งเสริมกลุ่ม OTOP กลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความเข้มแข็ง
2.4 ส่งเสริมการศึกษาการวิจัย การสร้างนวัตกรรม และการบริหารจัดการตลาดสินค้า
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการแปรรูป และผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ และปลอดภัยตรงความต้องการ
ของตลาดและเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
2.5 ส่งเสริมการมีงานทาและรายได้ของประชาชนอย่างทั่วถึง เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนา
เศรษฐกิจและลดปัญหาความยากจน
3. พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ :
3.1 ทานุบารุง รักษา และสืบทอดประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โดยการ
เชื่อมโยงกับการพัฒนาทางสังคม การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจให้เป็นเมือง 3 วัฒนธรรมที่มีเสน่ห์ยิ่งขึ้น
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทยเพื่อใช้ในการผลิต
สินค้า บริการ การประกอบอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.3 ส่งเสริมเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว กับเพื่อนบ้านทั้ง
ภายในและต่างประเทศ
3.4 การพัฒนาการท่องเที่ยวทุกด้าน ทุกพื้นที่ โดยเน้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มี
อัตลักษณ์ และศักยภาพสูง

4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และแหล่งน้า และส่งเสริมพัฒนาพลังงานที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ :
4.1 การสร้างสมดุลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมกับการอนุรักษ์พัฒนาฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การป้องกันตลิ่งพังทลาย การพัฒนาแหล่งน้า การบริหารจัดการน้าอย่าง
บูรณาการเป็นระบบและคุ้มค่า และสนับสนุนขยายผลโครงการตามแนวพระราชดาริ
4.2 กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม และดาเนินการจัดกรรมสิทธิ์ในที่ดินของประชาชน
ให้เพียงพอแก่การอยู่อาศัยและการเกษตรกรรม โดยคานึงถึงความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น อย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วม
4.3 ส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเมืองและท้องถิ่น ภายใต้การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและสนับสนุน
การเจริญเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4.4 ส่งเสริม บารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนควบคุมและกาจัดภาวะ
มลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการมีส่วนร่วมประชาชน ชุมชน
ท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
4.5 ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์พลังงานและการบริหารจัดการด้านพลังงานให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด ทั้งในภาครัฐและเอกชนอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน
5. เพิ่มศักยภาพ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
กลยุทธ์ :
5.1 พัฒนาจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ในทุกด้านเพื่อให้เป็นประตูสู่ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่นๆที่
สาคัญของประเทศไทย เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5.2.พัฒนาสัมพันธไมตรีและความร่วมมือกับจังหวัดทั้งภายในและระหว่างประเทศ และพัฒนา
การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันดีระหว่างกันอย่างยัง่ ยืน
5.3 พัฒนาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ พัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเขต
เศรษฐกิจชายแดน และระบบ Logistics ให้เอื้อประโยชน์ต่อการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เป็นการเพิ่ม
มูลค่าให้กับการค้าและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5.4 พัฒนาสินค้าและบริการ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค คู่ค้า และ
นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป
5.5 สนับสนุนให้มีการปรับปรุง พัฒนา การท่องเที่ยวทุกด้าน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์
(2560-2562)
วิสัยทัศน์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุตรดิตถ์
“อุตรดิตถ์เมืองแห่งคุณภาพชีวิตและเมืองน่าอยู่”
พันธกิจ :

1พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม มีวินัย และอยู่อย่างเป็นสุข
มีรายได้ และการครองชีพเหมาะสม มีความมั่นคงในการดารงชีวิต
2. ส่งเสริม พัฒนา ผลผลิตด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้า ให้มีคุณภาพปลอดภัย
และมีระบบการตลาดที่ดี
3. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองของประชาชน
4. พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลังงาน วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามทุก
พื้นที่
5. ส่งเสริม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนสร้างสัมพันธ์ไมตรี อันดี
ระหว่างประเทศในภูมิภาค
เป้าประสงค์ :
1. เป็นดินแดนแห่งความสงบสุข มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม มีจริยธรรม เป็นระเบียบเรียบร้อย
เศรษฐกิจมั่นคง
2. ประชาชนมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองการปกครอง
5. ผลผลิตด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP มีคุณภาพ
ปลอดภัย และมีระบบการตลาดที่ดี
6. มีการพัฒนาที่ยั่งยืน อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลังงาน วัฒนธรรม และประเพณี
ที่งดงาม
5. มีศักยภาพการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์อันดี ทั้งภายในและระหว่างประเทศ

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุตรดิตถ์ ( 2559 -2561)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบทางเศรษฐกิจและกลุ่มอาชีพให้มีความ
เข้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าพืชผลทางการเกษตร
1.3 ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ชีวภาพปลอดภัยจากสารพิษ
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นต้นทุนในการประกอบ
อาชีพ
1.5 ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก เยาวชน และผู้ป่วยเอดส์
1.6 ส่ ง เสริม สนั บ สนุ น การศึก ษาให้ ไ ด้ มาตรฐานอย่ างทั่ วถึ ง และเท่ าเที ย ม

และมีประสิทธิภาพ
1.7 ยกระดับคุณภาพชีวิตคนยากจน คนยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส
1.8 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพและพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์
ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางสาธารณสุขให้มีคุณภาพและบริการอย่างทั่วถึง
1.9 ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ
1.10 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน
1.11 สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร,สร้าง
ภูมิคุ้มกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน
1.12 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่ออานวยความสะดวกในการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูล
1.13 ส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ใน
อาเซียน
2. ด้ าน ป้ องกั น แ ละ แก้ ไขปั ญ ห า 2.1 สนับสนุนการปลูกจิตสานึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุก
ยาเสพติดและอบายมุข
ระดับ
2.2 สนับสนุนการปลูกจิตสานึกในการลด ละ เลิก อบายมุขทุกประเภท และ
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อลด ละ เลิก อบายมุขในชุมชน หมู่บ้าน
2.3 สนับสนุนการป้องกันปัญหายาเสพติดและอบายมุขในทุกพื้นที่
2.4 สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกด้านและอบายมุขทุกประเภท
2.5 สนับสนุนการรวมพลังแผนดินทุกภาคส่วนเพื่อเอาชนะเสพติดอย่างยั่งยืน
ตามนโยบายและเป้าหมายของรัฐบาล
2.6 สนับสนุนกิจกรรม To Be Number One
3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนส่ง และการท่องเที่ยว
3.2 พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร
3.3 พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ระบบสาธารณู ป โภค สาธารณู ป การ ให้ ไ ด้
มาตรฐาน
3.4 สนับสนุนส่งเสริมการสร้างเครือข่ายผังเมืองชุมชนและการจัดทาผังเมือง
และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
3.5 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
4. ด้ านการส่งเสริม อาชีพ การลงทุ น 4.1 พัฒนาและส่ง เสริมอาชีพอย่างหลากหลายเน้นการฝึกทักษะด้านอาชีพ
พาณิ ช ยกรรม และการท่ อ งเที่ ย ว และสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
(ต่อ)
4.2 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการนาระบบสหกรณ์มาใช้ในชุมชน หมู่บ้าน เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งในชุมชน หมู่บ้าน
4.4 ส่ งเสริมและพั ฒ นาศัก ยภาพอาชี พการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรให้ มี
ความเข้มแข็ง

5. ด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

4.5 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น ให้ ไ ด้
คุณภาพและมาตรฐานและเพิ่มช่องทางการตลาด
4.6 ส่ ง เสริ ม การค้ า และการลงทุ น และการตลาดเพื่ อ รองรั บ การเป็ น
ประชาคมอาเซียน
4.7 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของท้องถิ่น
4.8 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการ
การท่องเที่ยว
4.9 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และส่งเสริมเครือข่าย
การท่องเที่ยวชุมชน
4.10 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
5.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรน้าและป่าไม้พื้นที่ลุ่มน้าน่าน
5.2 สนับสนุนการบริหารจัดการป่าชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน
5.3 การสร้างจิตสานึก การป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
5.4 บูรณาการการบริหารจัดการน้าอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
5.5 จัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้าเสีย
5.6 สร้างเครือข่ายการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
5.7 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดทาแผนแม่บทพลังงานทดแทนและพัฒนาการ
ผลิตและการใช้พลังงานทดแทน

6. ด้ า นศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม จารี ต 6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม
ประเพณี แ ละภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และ ของท้องถิ่น
การศึกษา
6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ ศูนย์การเรียนรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การศึกษาทุกระดับ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
6.3 สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอด และตระหนักถึงคุณ ค่า
และความสาคัญของศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
6. ด้ า นศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม จารี ต 6.4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของประชาชน
ประเพณี แ ละภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และ 6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้านภาษาสาหรับเด็ก เยาวชน และ
การศึกษา
ประชาชน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
6.6 ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพครอบคลุมทุกตาบล
7. ด้ านการจั ด ระเบี ย บชุ ม ชน/สั งคม 7.1 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ประมุข ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนและกระบวนการประชาคม
สังคม และการเมืองภาคประชาชน
7.2 สร้างสภาพแวดล้อมเมืองและชุมชนให้สวยงามน่าอยู่

7.3 พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
7.4 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนและ
ผู้ประสบภัย
7.5 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชน โดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล
7.6 บูรณาการการท างานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นอื่น ภาครัฐ
ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ
7.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สื่อชุมชนท้องถิ่นเพื่อการประสานการพัฒนา
สร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น
7.8 ส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายในการดูแลคุ้มครองพื้นที่สาธารณประโยชน์
7.9 ส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม สนับสนุนการจัดตั้งองค์กร
ชุมชนและเครือข่ายประชาสังคม

บทที่ 4
แนวทางการติดตามประเมินผล
เพื่อเป็นการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลตาบลจริมจึงได้กาหนดวิธีการดาเนินการติดตามและประเมินผล ดังนี้

4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 หมวด 6 ข้อ 28 กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวน 3 คน
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวน 2 คน
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวน 2 คน
หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวน 2 คน
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวน 2 คน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง
คนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(1) กาหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภา
ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ติดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

4.2 ระเบียบ วิธีการ และเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
การติดตาม
องค์ประกอบของระบบการติดตามและประเมินผล
ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่นครั้งนี้ ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วน
หลัก คือ ส่วนของปัจจัยจาเข้า ส่วนของกระบวนการติดตาม และส่วนของการประเมินผลผลลัพธ์ ซึ่งสามารถ
อธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้
1. ส่วนปัจจัยนาเข้า คือ ปัจจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ “ มี ” เพื่อนาเข้าสู่ระบบติดตามและ
ประเมิ นผลแผนพัฒ นาองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น อันได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ ผู้ประเมิ น ผู้ถูกประเมิน และ
เครื่องมือในการประเมิน ฯลฯ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นที่มีอยู่แล้ ว จะถูกเข้าสู่เทศบาลตาบลซึ่งมีหน่วย
ติดตามและประเมินผล ซึ่งการติดตามและประเมินผลแผนพั ฒนาจะมีเครื่องมือสาหรับใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี ได้แก่ แบบรายงานแบบที่ 1 แบบช่วยกากับการ

จัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น เป็นการทบทวนว่าการจัดทาแผนได้ใช้กระบวนการครบ
ทุกขั้นตอนหรืออย่างไร
2. ส่วนของกระบวนการติดตาม คือ ช่วงของการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น ทั้งใน
ระดับเทศบาล ซึ่งได้กาหนดเป็นการติดตามรายไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 1 ( ตุลาคาม – ธันวาคม ) ไตร
มาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม ) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน ) และไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม- กันยายน )
ในแต่ละปี โดยการติดตามดังกล่าว เป็นการติดตามผลขั้นกลางของแผนยุทธศาสตร์ว่าเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของ
ท้องถิ่นที่ได้กาหนดไว้หรือไม่ แผนยุทธศาสตร์ที่ได้กาหนดไว้ดีหรือไม่สามารถวัดได้จริงหรือเปล่า นอกจากนี้ การ
ติดตามในทุกช่วงของแผนยังสามารถเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงเหน้า ว่าแผนยุทธศาสตร์ที่ได้กาหนดไว้สามารถไป
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิด ในการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ดาเนินงานที่จะสามารถนาไปสู่การบรรลุแผนที่กาหนดไว้ได้ ซึ่งการรวบรวมข้อมูลมีเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม
และประเมินผลแผน ได้แก่ แบบรายงานแบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งประกอบไปด้วยการติดตามการดาเนินงานของโครงการ และการ เปลี่ยนแปลงโครงการ การติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ การติดตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
3. ส่วนของการประเมินผลลัพธ์ เป็นการติดตามผลช่วงสุดท้ายหรืออาจถูกเรียกว่า “การประเมินแผน
ยุทธศาสตร์ ” ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าเมื่อสิ้นสุดการดาเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านมาในแต่ละปี ผลที่เกิดขึ้น
เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งจัดทารายงานผลการติดตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อเป็นประโยชน์
สาหรับบุคลากร หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ และเป็นฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นใน
แผนต่อไปในอนาคตโดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลลัพธ์ ได้แก่ แบบรายงานแบบที่ 3/1 แบบประเมินผล
การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ โดยมีเนื้อหาที่สาคัญในการประเมินได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อ
ผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม (ผลจากแบบรายงาน แบบที่ 3/2 ) ความพึงพอใจ
ของผู้ที่ เกี่ย วข้อ งต่ อการด าเนิน งานในแต่ละยุท ธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของชุ มชนตามตัวชี้ วัดที่ เลือ ก
(ผลจากแบบรายงานแบบที่ 3/3 )
เครื่องมือสาหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบไป
ด้วยแบบรายงาน 3 แบบ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 แบบ ดังแผนภูมิต่อไปนี้

แบบรายงาน
แบบประเมินผลแผน

แบบที่ 1
การประเมินการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบติดตามแผน

แบบที่ 2
แบบติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบประเมินผลแผน

แบบที่ 3/1
แบบประเมินผล
การดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์

แบบที่ 3/2
แบบประเมินความพอใจต่อผลการดาเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

แบบที่ 3/3
แบบประเมินความพอใจต่อผลการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์

การกาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะติดตามและประเมินผลกาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการโดยคานึงถึงความ
เหมาะสมของแต่ละโครงการ ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลอย่างน้อยโครงการละ 1 ครั้ง และประเมินผล
โครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- สาเนา คำสั่งเทศบำลตำบลงิ้วงำม
ที่ 056 / 2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น
----------------------------------------------------------------------------------------------อาศัยอานาจตามความนัย ข้อ 28 ข้อ 29 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของเทศบาลตาบลงิ้วงาม ประกอบด้วย
1. นายอนันต์
2. นายจิรภัทร
3. นางบารุง
4. นายปราโมทย์
5. นายประนอม
6. นางมนนัทธ
7. จ.ส.อ.เชวงศักดิ์
8. นายทองใบ
9. นายลาดวน
10. นายมาโนชญ์

หิรัญสวรรค์
พุฒมาลา
ศรีจันทร์
แก้วเกตุ
รุ่งเรือง
ธาราเวชรักษ์
ไทยแท้
จูบรรจง
วงษ์หล้า
ฟูเหล็ก

สมาชิกสภาฯ
ประธานกรรมการ
สมาชิกสภาฯ
กรรมการ
สมาชิกสภาฯ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้แทนหน่วยงาน
กรรมการ
ผู้แทนหน่วยงาน
กรรมการ
ประชาคมท้องถิ่น
กรรมการ
ประชาคมท้องถิ่น
กรรมการ
ปลัดเทศบาลตาบลงิ้วงาม
กรรมการ

11. นางลาแพน
ทุ้ยแป
12. ผู้ที่ดารงตาแหน่งหัวหน้าสานักปลัดฯ
13. นางสาวมยุรี
ศรีใส

ผู้อานวยกองคลัง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ

กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

มีอำนำจหน้ำที่
1. กาหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สั่ง ณ วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
(นายสยาม แตงเอี่ยม)
นายกเทศมนตรีตาบลงิ้วงาม

แนวทำงกำรพิจำรณำคุณภำพแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (พ.ศ.2558-2562)
และแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561)
ของเทศบำลตำบลจริม
ประเด็นกำรพิจำรณำ
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย
3.1 วิสัยทัศน์
3.2 พันธกิจ
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์
3.4 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
3.5 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
รวม

คะแนน
10
25
65
(5)
(5)
(10)
(5)
(15)
(10)
(15)
100

คะแนนที่ได้

ลงชื่อ
(
)
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน

ประเด็นการพิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป
ของ อปท.

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

รายละเอียดหลักเกณฑ์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน
สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติที่สาคัญ
- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน
- การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาและ/หรือการใช้
ข้อมูล จปฐ.
- มีข้อมูลสรุปผลการดาเนินงานที่ผ่านมา (เพื่อดูการดาเนินงานใน
แต่ละปีที่ผ่านมาว่ามีการดาเนินการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด
ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลที่สาคัญ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ข้อมูลที่สาคัญ เพื่อชี้ให้เห็นศักยภาพปัญหาและความต้องการ
• การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ.
- ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ
- มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่สาคัญของจังหวัด
และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา
• การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม
- ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สาคัญด้านสังคม เช่น
กาลังแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม
ปัญหายาเสพติด เป็นต้น
- มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูล ที่สาคัญของ อปท. และ
แสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา

คะแนน
เต็ม
๑๐
(๓)
(๓)
(๒)
(๒)
๒๕
๔
(๒)
(๒)
๕
(๓)
(๒)

คะแนน
ที่ได้

• การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรฯ และสิ่งแวดล้อม
- ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สาคัญ ด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- มีการนาเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกของ อปท.
• SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ อปท.
- การวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
- มีการจาแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก
อย่างถูกต้อง

๕
(๒)
(๓)
๕
(๓)
(๒)

ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ
(ต่อ)

• สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่
- มีการประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยชี้ให้เห็น
ขนาดและความรุนแรงของปัญหาและความต้องการ
- มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพื้นที่หรือ
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน
- การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบในการจัดทา
แผนพัฒนา

๓. ยุทธศาสตร์
๓.๑ วิสัยทัศน์

• มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท. ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงใน
อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะของ อปท.
- จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการจะเป็น สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล
- มีความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่

๓.๒ พันธกิจ
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์

- แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพื่อนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
- มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ
• มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพาะของ
พื้นที่
- ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา
- ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหา
ศักยภาพของ อปท.
- มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.

คะแนน
เต็ม
๖
(๒)
(๒)
(๒)
๖๕
๕
(๓)
(๒)
๕
(๓)
(๒)
๑๐
(๔)
(๔)
(๒)

คะแนน
ที่ได้

๓.๔ เป้าประสงค์

ประเด็นการพิจารณา
๓.๕ ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละ
ประเด็น
๓.๕ ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ (ต่อ)
๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์

๓.๗ บัญชีรายการ/ชุด
โครงการพัฒนา

• สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
- มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
- มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความต้องที่จะบรรลุ
อะไรในช่วง ๔ ปี

๕
(๓)
(๒)

คะแนน
เต็ม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
๑๕
• ตัวชี้วัด
๙
- มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์ และสะท้อนผลลัพธ์ตาม
(๕)
เป้าประสงค์
- สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ
(๔)
• ค่าเป้าหมาย
๖
- แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี
(๓)
- มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถที่ ทาได้ทั้งด้านปริมาณ
(๓)
งาน งบประมาณ เทคนิค
• มีการกาหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดรับและ
๑๐
สนับสนุนการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของพื้นที่
- กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกันและมี
(๕)
การบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และนาไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์
และยุทธศาสตร์
- มีการแสดงแนวทางการดาเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพื่อนาไปสู่
(๕)
การกาหนดแผนงานโครงการ
บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย
๑๕
• โครงการ/กิจกรรม
(๘)
- มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ
(๒)
โครงการฯ ก่อนบรรจุไว้ในแผน
- ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม
(๓)
- การจัดลาดับของโครงการฯ/กิจกรรม
(๓)
• โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจน และนาไปสู่ (๗)
ผลสาเร็จของเป้าประสงค์
- โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจน
(๓)
รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนน
ที่ได้

และนาไปสู้ผลสาเร็จของเป้าประสงค์
- มีโครงการฯ ครบถ้วนทั้ง ๓ ปี (ในภาพรวมของแผน)
- มีรูปแผนที่กาหนดบริเวณดาเนินการตามโครงการพัฒนา
รวมคะแนนที่ได้

(๒)
(๒)
๑๐๐
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ติดตามผลการดาเนินงาน
(1) ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
ประเด็น
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

พอใจ
มาก

พอใจ

ไม่พอใจ

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

แบบติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ในภาพรวม
เป็นการประเมินผลโดยใช้เทคนิคการประเมินด้วยตนเอง โดยให้น้าหนักรวมในแต่ละโครงการดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ร้อยละ 25
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
ร้อยละ 20
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว
ร้อยละ 15
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้าน ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ร้อยละ 20
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบ้านเมืองและสังคมที่ดี
ร้อยละ 20
-----------------------------------------------
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