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ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
การจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.256 1-256 5) องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปกาสั ย
ได้กาหนดทิศทางการพัฒ นาที่สอดคล้องกับแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาล แผนพัฒ นากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอัน ดามัน
แผนพั ฒ นาจังหวัดกระบี่ ยุ ทธศาสตร์ การพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นในเขตจังหวัดกระบี่ และ
นโยบายของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลปกาสัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพื่อเป็น
กรอบการกาหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ชาติ การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริห ารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุก
หน่วยงานจะถูกกาหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ
5 ปี เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่ นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒ นาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง”น าไปสู่ การพัฒ นาให้ คนไทยมีความสุ ขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุ ซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้าง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ
โดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ดังนี้
1. ด้านความมั่นคง
1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล
4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
5) การพั ฒ นาเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพการผนึ ก ก าลั งป้ อ งกั น ประเทศการรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
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2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า
2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกร
รายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม
3) การพัฒ นาผู้ป ระกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒ นาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล
4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒ นาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒ นาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ
5) การลงทุ น พั ฒ นาโครงสร้ างพื้ นฐาน ด้ านการขนส่ ง ความมั่นคงและพลั งงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา
6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒ นากับนานาประเทศ
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน
5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลาย ทรัพยากรธรรมชาติ
2) วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ
อุทกภัย อย่างบูรณาการ
3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม
5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม
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6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ
4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยจะ
ยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคม
ผู้ สู ง อายุ การเกิ ด ภั ย ธรรมชาติ ที่ รุ น แรง ประกอบกั บ สภาวการณ์ ด้ า นต่ า งๆ ทั้ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิต
ภาพการผลิ ตความสามารถในการแข่งขัน คุณ ภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้าทางสังคม เป็นต้น ท้าให้ การ
พัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจาเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สาคัญ ดังนี้
(1) การน้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมี
ส่วนร่วม (3)การสนับ สนุน และส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒ นาสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกาลังประสบอยู่ ทาให้การกาหนด
วิสัย ทัศน์ แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 ยั งคงมีความต่อเนื่องจากวิสั ยทั ศน์ แผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 12 ต้องให้ความสาคัญกับการกาหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ

การกาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning)
เป็นการกาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดทา
ขึ้นประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโล
จิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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เป้าหมาย
1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
(1.1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 5.0
(1.2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อ
หัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325
ดอลลาร์ สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี
(1.3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี
(1.4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุน
ภาครัฐไม่ต่ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่
ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี)
2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ
(2.1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(2.2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
(2.3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน
3 การลดความเหลื่อมลาในสังคม
(1.1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น
(1.2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง
4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4.1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
(4.2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(4.3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(4.4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(5.5) มีการบริหารจัดการน้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้า
5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
(5.1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม
(5.2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น
(5.3) มีการกระจายอานาจที่เหมาะสม

แนวทางการพัฒนา
1 การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการลงทุน
ในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุน
และผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดัน
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งานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา
1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากาลังคนและแรงงานให้มีทักษะความรู้
และสมรรถนะที่ส อดคล้ องกับ ความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดย
ยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อ
สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้าย
ระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพื้นที่การผลิต เพื่อให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิต
ภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทากรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
และมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย
1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล
พั ฒ นาขี ด ความสามารถของผู้ ป ระกอบการให้ มี ค วามยื ด หยุ่ น สามารถปรับ ตั ว และด าเนิ น ธุรกิ จ
ท่ามกลางการดาเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพิ่มสัดส่วนความเป็นเจ้าของ
ของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น
ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรม
ดิจิตอล
1.4 การลงทุนโครงสร้างพืนฐาน
เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจในประเทศ
และต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของ
ประเทศ พั ฒ นาโครงข่ า ยระบบขนส่ ง สาธารณะและโครงข่ า ยทางหลวงพิ เศษระหว่ า งเมื อ ง ขยายขี ด
ความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็ม
รู ป แบบ รวมทั้ งพั ฒ นาและปรั บ ปรุ งระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนั บ สนุ น การพั ฒ นาด้ า น
อุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตใน
ภูมิภาคอาเซียน
1.5 การปรับโครงสร้างการผลิต
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้า
เกษตรแปรรูป ที่มีมูล ค่าสู งมีคุณ ภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบ กับ
ประเทศเพื่อนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้ นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับที่
จาเป็นสาหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพ
พื้นที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการ
รวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และ
บริษัทเพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และแหล่งน้าใช้
เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยาย
ผลแนวคิดการท้าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
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2. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัย ให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดย ช่วงวัย
เด็ก ตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมวัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงาน
เพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการทางานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มี
รายได้ในการดารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง
ต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ
2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย
(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพื่อสร้าง
ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability) (2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนใน
การจัดการศึกษา (3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดี
คนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ (4) ปฏิรูประบบการ
เรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างสมรรถนะกาลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตกาลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
และความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู้
2.3 การพั ฒ นาด้ า นสุขภาพ โดยส่ งเสริมการพั ฒ นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่ อ
รองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหาร
จัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพ
ในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ทั้งในด้านศูนย์กลาง
บริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ(Wellness Hub) ศูนย์กลางยา
และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพื่อ
นารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความสาคัญกับมิติ
สุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพื่ อให้ การขับ เคลื่ อนนโยบายของทุกภาคส่ ว น
ตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน
2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความจาเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่
หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพื่อ
ขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจาวันสาหรับผู้สูงอายุ
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3 การลดความเหลื่อมลาทางสังคม
3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพ
แรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับ
โครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝี มือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้ การใช้ระบบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพ
ทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้อง
กับพื้นที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต
3.2 การจั ด บริการทางสังคมให้ทุ กคนตามสิทธิ ขันพื นฐาน และเน้ น การสร้ างภู มิคุ้ม กัน ระดั บ
ปัจเจก โดย
(1) พัฒ นาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลายโดยเฉพาะ
ระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม
(2) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค กาหนดเป็น
นโยบายที่ อยู่ อาศั ย แห่ งชาติและเมืองน่ าอยู่ พั ฒ นาโครงการที่ อยู่อาศัยแก้ ปัญ หาชุ มชนแออั ดในเมืองโดย
ดาเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน
(3) ารจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จาเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย(Customized Welfare)
ที่คานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน
3.3 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรสนับสนุนให้
เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทากินในที่ดินปฏิรูป ระบบการ
บริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดันพรบ. ทรัพยากรน้า
พ.ศ. .... และบู รณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมี ส่ วนร่ว ม
รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม โดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน
รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้า เช่น กฎหมายป่าชุมชน กฎหมายภาษี
มรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น
4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง
4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง
เตรี ย มความพร้ อ มรองรั บ ความเป็ น เมื อ ง ทั้ ง ด้ า นการบริ ห ารจั ด การด้ า นผั ง เมื อ งด้ า นสาธารณู ป โภค
สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่
ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการ
บริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา
4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน
ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒ นาระบบการบริห ารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่ อเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน และการบริการ โดยคานึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green
Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ รวมทั้งปรับลด
กระบวนงานด้านอานวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อ
ภาคธุรกิจอย่างแท้จริง
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4.3 การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ให้ความสาคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนใน
ไทยและประเทศเพื่ อ นบ้ าน รวมทั้ งส่ งเสริม การจั ด ตั้ งเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เศษในพื้ น ที่ ช ายแดนโดยให้
ความสาคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยอานวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดน
ระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น
5 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบ โตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดยคานึงถึง
ขีดจากัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิกาลังของทุกภาคส่วนน้าระบบ
สารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพิ่มพื้นที่ป่าไม้โดย
ส่งเสริมการปลูกไม้ มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและ
การสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดทาฐานข้อมูลที่ดินเพื่อ
การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า กาหนดเพดานการถือครองที่ดินที่
เหมาะสม และกาหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้าเพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้า
ในระดับพื้นที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้า และองค์กรผู้ใช้น้า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความ
ขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชน
บริหารจัดการแร่โดยกาหนดปริมาณที่เหมาะสมในการนาแร่มาใช้ประโยชน์ คานึงถึงความจาเป็นและมูลค่าใน
อนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการทาเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน
5.2 การส่ งเสริ ม การบริ โภคที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อ ม สร้ างระบบหมุ น เวีย นวัส ดุ ที่ ใช้ แ ล้ ว ที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ขั บ เคลื่ อ นสู่ Zero Waste Society ผ่ า นมาตรการต่ า งๆ เช่ น การปฏิ รู ป ระบบภาษี แ ละ
ค่าธรรมเนียมเพื่อสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น
5.3 การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและ
สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับ
ระบบสู่ ห่ ว งโซ่อุ ป ทานหรื อ ห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ าที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อ ม (Green Supply Chain/Green Value
Chain) ส่ งเสริมการท้าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริม ภาคบริการที่มีผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อมน้อย
เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษ
ทั้งทางอากาศ ขยะ น้าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่
ดีให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลาดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อ
นากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดในพื้นที่วิกฤต สร้างรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เ หมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่
การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย
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5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลั กดันการจัดทาแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
5.6 การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริ ห ารจั ด การเพื่ อ ลดความเสี่ ย งด้ า นภั ย พิ บั ติ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการรั บ มื อ และปรั บ ตั ว ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความสาคัญกับการป้องกันน้าท่วม วางแผน
ป้องกันเมืองและพื้นที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่น ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัย
พิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดทาแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการ
ภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต
6. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
6.1 การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้ มีช่องทางให้ทุกภาคส่ วน
สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมู ล ของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมู ล การประกวดราคาจัดซื้ อ
จัดจ้ างโครงการของทางราชการ ข้อมูล การประมูล โครงการ ผู้ช นะการประมูล และราคาปิดประมูล ข้อมูล
ความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ดาเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและ
คดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ
6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ระบบราชการเล็กกระทัดรัด
แต่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง
6.3 การสร้ า งรู ป แบบการพั ฒ นา อปท. ให้ เหมาะสม สามารถรับ มื อการเปลี่ ย นแปลงทางด้ าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ใน
ระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.4 การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ
รวดเร็ ว และน่ าเชื่อ ถื อ สามารถเป็ น เครื่ องมื อให้ กั บ คณะรัฐ มนตรี ป ระกอบการตั ดสิ น ใจในเชิ งนโยบายได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจานวนมาก และเป็น
โครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง
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นโยบายรัฐบาล
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมายมาตรการทางสั งคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการดาเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของ
ชาติ โดยไม่คานึงถึงความรู้สึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจานวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความ
เข้ าใจที่ ถู กต้ อ งและเป็ น จริ งเกี่ย วกั บ สถาบั น พระมหากษั ต ริย์ และพระราชกรณี ย กิจ เพื่ อประชาชน ทั้ งจะ
สนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรง
วางรากฐานไว้ให้แพร่หลายและเกิดประโยชน์ในวงกว้าง
2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลได้ให้ความสาคัญต่อการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ประกอบด้วย
- การบริหารจัดการชายแดน
- การสร้างความมั่นคงทางทะเล
- การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
- การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน
- การเสริมสร้างในการปฏิบัติการทางการทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพื่อ
ป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกระดับทวิภาคีและพหุภาคี
2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนายุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึง
และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี พร้อมส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่าง
จากรัฐ และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ทั้งจะเพิ่ม
ระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้
2.3 พัฒนาและเสริมสร้างของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อมในการรักษา
อธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อนาไปสู่การพึ่งพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้
2.4 เสริมสร้างความสั มพั น ธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลั กการที่ว่านโยบายการต่างประเทศเป็ น
ส่วนประกอบสาคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกิจ
หรือสังคม โดยจะนากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม
3. การลดความเหลื่อมลาของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
3.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน
3.2 ป้ องกัน และแก้ ไขปั ญ หาการค้ ามนุ ษ ย์ รวมถึ งปั ญ หาผู้ ห ลบหนี เข้าเมื อง การทารุณ กรรมต่ อ
แรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน ด้วยการปรับปรุงกฎหมาย
ข้อบังคับที่จาเป็นและเพิ่มความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ
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3.3 ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนให้
มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการสงเคราะห์ผู้
ยากไร้อัตภาพ พัฒ นาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒ นาคุณภาพชีวิตของ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก
3.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่ สังคมผู้ สูงอายุ เพื่ อส่ งเสริมคุณ ภาพชีวิตและการมีเงินหรือกิจกรรมที่
เหมาะสม เพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน สถานพักฟื้น
และโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงิน
การคลังสาหรับการดูแลผู้สูงอายุ
3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลาย
3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิ ยมหลั ก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่ งชาติที่ได้
ประกาศไว้แล้ว
3.7 แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทากินของเกษตรกรและการรุกล้าเขตป่าสงวน โดยการกระจายสิทธิการถือ
ครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกล้า และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มิใช่
เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขต
พื้นที่ป่าที่ไม่ชัดเจน
4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 จั ด ให้ มี ก ารปฏิ รู ป การศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ โดยให้ ค วามส าคั ญ ทั้ ง การศึ ก ษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ
เพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล้ า และพั ฒ นาก าลั ง คนให้ เป็ น ที่ ต้ อ งการเหมาะสมกั บ พื้ น ที่ ทั้ ง ในด้ า นการเกษตร
อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน การศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความจาเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชน
ทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยอาจจะพิจารณาจัดให้มีคูปอง
การศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง
4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมีโอกาส
ร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
4.4 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอน
ให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเป็น
เครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
4.5 ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาท
ส าคั ญ ในการปลู ก ฝั งคุณ ธรรม จริย ธรรม ตลอดจนพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีวิต สร้างสั น ติสุ ขและความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
5.1 วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพให้มีความครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมี
คุณ ภาพโดยไม่มีความเหลื่ อมล้าของคุณ ภาพบริการในแต่ล ะระบบ และบูรณาการข้อมูล ระหว่างทุกระบบ
หลักประกันสุขภาพ
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5.2 พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา สร้างกลไก
จัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน การกระจายบุคลากรและ
ทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น
5.3 ประสานการทางานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ โดยจัดให้มี
มาตรการและกฎหมายที่รัดกุม
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
รัฐบาลจะดาเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการทันที ระยะต่อไปที่
ต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานที่ค้างคาอยู่ และระยะยาวที่ต้องวางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
6.1 ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ ก่อนที่จะพ้นกาหนด
ภายในสิ้นปีนี้
6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้จัดทาไว้
โดยนาหลักการสาคัญของการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ให้ความสาคัญใน
การบูรณาการงบประมาณ และความพร้อมในการดาเนินงานร่วมนาแหล่ งเงินอื่นมาประกอบการพิจารณาด้วย
ทบทวนภารกิจ ที่มี ลั กษณะไม่ยั่ งยื น หรือ สร้างภาระหนี้ ส าธารณะของประเทศเกิ นความจาเป็ น และแสดง
รายการลงทุนในระดับจังหวัดเพื่อความโปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
6.3 กระตุ้นการลงทุนด้ายการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ งนักลงทุนยื่นขออนุมัติ
ส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และนาโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานประเภทที่มีผลตอบแทน
ดี
6.4 ดูแลเกษตรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ลดต้ นการผลิต การช่วยเหลือในเรื่อง
ปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง
6.5 ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว เช่น ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรองมาตรฐาน
สินค้าและมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น
6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบจาก
การประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพื้นที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่จะทาได้
6.7 ในระยะยาวต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกันเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม
6.8 แก้ปัญหาน้าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล โดยระดมความ
คิดเห็นเพื่อหาทางออกไม่ให้เกิดน้าท่วมรุนแรงดังเช่นปี 2554 ส่วนภาวะภัยแล้งนั้นรัฐบาลจะเร่งดาเนินการ
สร้างแหล่งน้าขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุม ซึ่งจะสามารถทาได้ในเวลาประมาณ 1 ปี
6.9 ปฏิ รู ป โครงสร้ างราคาเชื้อ เพลิ งประเภทต่ าง ๆ ให้ ส อดคล้ องกับ ต้ น ทุ น และให้ มี ภ าระภาษี ที่
เหมาะสมระหว่ างน้ ามัน ต่างชนิ ดและผู้ ใช้ต่างประเภท รวมถึงการดาเนิน การให้ มีการส ารวจและผลิ ตก๊าซ
ธรรมชาติและน้ ามัน ดิบ รอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบก และดาเนิ นการให้ มีการสร้างโรงไฟฟ้ าเพิ่ มขึ้น โดย
หน่วยงานของรัฐและเอกชน ด้วยวิธีการเปิดเผย โปร่งใส และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่ว มมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน
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6.10 ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บอย่างครบถ้วน โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้คงภาษีเงินได้
ไว้ในระดับปัจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีทางด้านการค้าและขยาย
รากฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึ่งจะจัดเก็บจากทรัพย์สิน เช่น ภาษีมรดก ภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
โดยให้มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยให้น้อยที่สุด รวมทั้งปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มี
รายได้น้อย และยกเลิกการยกเว้นภาษีประเภทที่เอื้อประโยชน์เฉพาะผู้ที่มี ฐานะการเงินดี เพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรมมากขึ้น
6.11 บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งจานวนสูงมากกว่า 700,000 ล้าน
บาท และเป็นภาระงบประมาณใน 5 ปีข้างหน้า อันจะทาให้เหลืองบประมาณเพื่อการลงทุนพัฒนาประเทศ
น้อยลง โดยประมวลหนี้เหล่านี้ให้ครบถ้วน หาแหล่งเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ทั้งหมด และยืดระยะเวลาชาระ
คืนให้นานที่สุดเพื่อลดภาระของงบประมาณในอนาคต
6.12 ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ด้านการขนส่งและคมนาคมทางบก โดยเริ่มโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใน กทม. และ
รถไฟฟ้าเชื่อม กทม. กับเมืองบริ วารเพิ่มเติมเพื่อลดเวลาในการเดินทางของประชาชน เพื่อตั้งฐานให้รัฐบาล
ต่อไปทาได้ทันที
- ด้านคมนาคมทางอากาศ โดยปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ท่าอากาศยาน
ดอนเมื อ ง และท่ า อากาศยานในภู มิ ภ าค เพื่ อ ให้ ส ามารถรองรับ ปริม าณการจราจรทางอากาศได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ
- ด้านการคมนาคมทางน้า โดยพัฒนาการขนส่งสินค้าทางลาน้าชายฝั่งทะเล เพื่อลดต้นทุน
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศ เริ่มจากการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ตลอดจน
ผลักดันให้ท่าเรือในลาน้าเจ้าพระยาและป่าสักมีการใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินค้าภายในประเทศและเชื่อมโยง
กับท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้งการขุดลอกร่องน้าลึก
6.13 ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของหน่วยงานใน
ระดับนโยบาย หน่วยงานกากับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหน่วยงานกากับดูแลระบบราง เพื่ อ
ทาหน้าที่กาหนดมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย โครงสร้างอัตราค่าบริการที่เป็นธรรม การลงทุน
การบ ารุ งรั กษาและการบริ ห ารจั ดการ ซึ่งจะช่ว ยสนั บ สนุ นการพั ฒ นาระบบรางให้ เป็ น โครงข่ายหลั กของ
ประเทศ
6.14 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ กาหนดเป้าหมายและ
มาตรการที่จะแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูกิจการ ตลอดจนพิจารณาความจาเป็นในการคงบทบาทการเป็นรัฐวิสาหกิจ
แต่ละแห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
6.15 ในด้านเกษตรกรรม ดาเนินการใน 2 เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้
สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่าง ๆ
6.16 ในด้านอุตสาหกรรม ส่ งเสริมการพัฒ นาอุตสาหกรรมที่ ส อดคล้ องกับ ศักยภาพพื้น ฐานของ
ประเทศ อาทิ ส่ งเสริ มและพั ฒ นาอุต สาหกรรมเกษตรแปรรูป ส่ งเสริมอุ ตสาหกรรมที่ ใช้เทคโนโลยี ขั้น สู ง
ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์ เป็นต้น
6.17 เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถ
แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง
ซึ่งจะทาให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้
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7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
- เร่งพัฒ นาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน โดยเร่งขับเคลื่อนตาม
แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจอิระวดี -เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลสาหรับความร่วมมือ
หลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียน
- พัฒ นาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒ นาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการคมนาคม
ขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดน
พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) โดยระยะแรกให้ความสาคัญกับด่านชายแดนที่สาคัญ 6 ด่าน
ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่
8. การพั ฒ นาและส่ งเสริ ม การใช้ ป ระโยชน์ จ ากวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิ จั ย และพั ฒ นา และ
นวัตกรรม
8.1 สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุ่งเป้าหมายให้ไม่ต่ากว่า 1%
ของรายได้ประชาชาติ และมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้
ประเทศมีความสามารถในการแข่งขัน
8.2 ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต์
ไฟฟ้า การจัดการน้าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนาและนวัตกรรมของไทยตามความ
เหมาะสม ในกรณีที่จาเป็นจะต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจ ากต่างประเทศ จะให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ในอนาคตด้วย
9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน
9.1 ในระยะเฉพาะหน้ า เร่ งปกป้ อ งและฟื้ น ฟู พื้ น ที่ อ นุ รัก ษ์ ทรั พ ยากรป่ าไม้ แ ละสั ต ว์ป่ า โดยให้
ความสาคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พร้อมส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน
เพื่อลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติ
9.2 ในระยะต่อไป พัฒ นาระบบบริห ารจัด การที่ดิน และแก้ไขการบุ กรุกที่ ดิน ของรัฐ โดยยึดแนว
พระราชดาริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ เช่น การกาหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน
9.3 บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดให้
มีแผนบริหารน้าของประเทศ เพื่อให้การจัดทาแผนงานไม่เกิดความซ้าซ้อนมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ
9.4 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค ในพื้นที่ใดที่
สามารถจัดการขยะมูลฝอยด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ดาเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น
จะวางระเบียบมาตรการเป็นพิเศษ โดยกาหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นแบบมีมาตรฐาน และ
พั ฒ นาระบบตรวจสอบไม่ ให้ มี การลั กลอบทิ้ งขยะติ ดเชื้อ และใช้ มาตรการทางกฎหมายและการบั งคั บ ใช้
กฎหมายอย่างเด็ดขาด
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10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
10.1 จัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนดาเนินการของภาค
ธุรกิจเพิ่ มศักยภาพในการแข่งขัน กับ นานาประเทศ การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิ ทธิภ าพไว้ในระบบ
ราชการ โดยจะดาเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลาดับความจาเป็นและตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถ
ดาเนินการได้
10.2 ในระยะแรก กระจายอ านาจเพื่ อ ให้ ป ระชาชนสามารถเข้ าถึ งบริห ารสาธารณะได้ รวดเร็ ว
ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อานาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการ
ทุจริต หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ส่วนในระยะเฉพาะหน้า จะเน้นการปรับปรุง
หน่วยงานให้บริการด้านการทาธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจาวันเป็นสาคัญ
10.3 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกันการ
แทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ
10.4 ปรับ ปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุ มการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้ เป็นวาระสาคัญเร่งด่วนแห่งชาติ และเป็นเรื่องที่ต้อง
แทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน
11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
11.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอื่น ๆ ที่
ล้าสมัย ไม่เป็น ธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ และเป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการ
แผ่นดิน โดยจะใช้กลไกของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่ และระดมผู้ทรงคุณวุฒิ มาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้น
เฉพาะกิจเป็นผู้เร่งดาเนินการ
11.2 ในระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาการแทรกแซงของรัฐ
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
วิสัยทัศน์ (Vision)
“การท่องเที่ยวทางทะเลที่มีคุณภาพระดับโลก บนฐานความเข้มแข็งของภาคเกษตรและชุมชนอย่าง
ยั่งยืน”
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงมาตรฐานการให้บริการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล
2. พัฒนาโครงขายคมนาคมเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและภาคการเกษตร ภายในกลุ่มจังหวัดและ
เชื่อมโยงการคมนาคมกับต่างประเทศ
3. สร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. สร้างเศรษฐกิจให้สมดุลเพื่อยกระดับความเป็นอยู่และมาตรฐานคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชุมชน
และท้องถิ่น
5. ฟื้นฟู ดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์ (Objectives)
1. สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและเพิ่ม
มูลค่าภาคเกษตร
2. สร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ โดยเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร และความเข้มแข็งของ
ชุมชน
3. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลที่มีคุณภาพระดับโลก อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์
๑. กลยุทธ์พัฒนาปัจจัยพืนฐานรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวอย่างให้เพียงพอและ
เหมาะสม
๑) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง การคมนาคม ทางบก ทางทะเลและทางอากาศให้
เพียงพอ ได้มาตรฐานความปลอดภัย
๒) พัฒ นาระบบสาธารณู ปโภค ระบบสารสนเทศ และสิ่ งอานวยความสะดวกในพื้ นที่ ให้
เพียงพอ
๓) เพิ่มประสิทธิภาพระบบปูองกันบรรเทาสาธารณภัยความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
ความปลอดภัยในการสัญจร ของประชาชนและนักท่องเที่ยว
๔) พัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขอนามัย การบริการด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและ
เพียงพอ
๒. กลยุทธ์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้สอดรับกับอัตลักษณ์อันดามัน
มีภูมิทัศน์สวยงาม สะอาด เชื่อมโยง วิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
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๑. พัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับธรรมชาติ มีภูมิทัศน์สวยงามสะอาด
เรียบร้อย
๒. ฟื้นฟูเรื่องราว ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณีของท้องถิ่น เพื่อสร้างความ
สนใจและความประทับใจให้กับผู้เยี่ยมเยือน
๓. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP และการบริการผ่านเรื่องราว
และทรัพยากรที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
๓. กลยุทธ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพืนที่
๑. ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และป่าชายเลน และทรัพยากรทางทะเลให้อุดมสมบูรณ์ เพื่อ
สร้างความสมดุลของระบบนิเวศ โดยเฉพาะพื้นที่เพาะพันธุ์ อนุบาลและขยายพันธุ์สัตว์ทะเล
๒. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและน้าเสีย ลดปริมาณขยะชุมชนและ
การปล่อยน้าเสียลงสู่แหล่งน้าธรรมชาติ
๓. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าให้เพียงพอกับความต้องการของกลุ่มจังหวัด
๔. กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคบริการแหล่งท่องเที่ยว
๑) ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ทั้งระดับสากล
และระดับชุมชน ให้มีมาตรฐานและมีจานวนเพียงพอต่อความเติบโตในสาขาการท่องเที่ยว
๒)พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการบริการจัดการ
ท่องเที่ยวตามหลักธรรมาภิบาลฟื้นฟูทรัพยากรป่ าไม้และป่าชายเลนและทรัพยากรทางทะเลให้อุดมสมบูรณ์
เพื่อสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ โดยเฉพาะพื้นที่เพาะพันธุ์ อนุบาล และขยายพันธุ์สัตว์ทะเล
๓) พัฒนาขีดความสามารถการบริการ การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้กับชุมชน
สนับสนุนการเชื่อมโยงภาคธุรกิจเอกชนกับชุมชนดาเนินการด้านการท่องเที่ยว
๕. กลยุทธ์บริหารจัดการให้เกิดความยั่งยืน
๑) เร่งสร้างมาตรการควบคุมจานวนนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานตาม
ความสามารถรองรับ (Carrying Capacity)
๒) สร้างเครือข่ายการจัดการความรู้ คู่สร้างจิตสานึกในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อ
พัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
๓) เสริม สร้ างการใช้ ป ระโยชน์ จากทรัพ ยากรการท่ องเที่ ยวให้ ส มดุล โดยเน้ น การบริการ
จัดการระบบเชิงบูรณาการให้มีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างบทบาทขององค์กรท้องถิ่นและภาคประชาชนใน
การจัดการสิ่งแวดล้อม
๔. เพิ่มประสิทธิภาพในการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงสุขอนามัย
ด้านอาหารและโรคติดต่อ
๖. กลยุทธ์พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์
๑) เชื่อมโยงเครือข่ายคู่ค้าทางการท่องเที่ยว การค้าและบริการ กับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน
และประเทศคู่ค้าสาคัญ
๒) พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และสร้างกลไกลตลาดที่มีศักยภาพสามารถ
แข่งขันในระดับสากลเพิ่มขึ้น
๓) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของกลุ่มจังหวัดผ่านสื่อแขนงต่าง ๆ โดยเฉพาะระบบอินเตอร์เน็ต
เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์อันดามัน
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ที่มีศักยภาพในพืนที่
เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์
๑. ปรับปรุงประสิทธิภาพการเพาะปลูก การประมงและปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการ
ผลิต
๑. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร โดยการลดต้นทุนจากปัจจัยการผลิตต่างๆ
อาทิ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์
๒. พัฒนาหรือคัดเลือกพันธ์พืชที่เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ
๓. พัฒนากระบวนการเพาะปลูก หรือเก็บเกี่ยวอย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น
๔. พัฒนาศักยภาพ การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ามูลค่าสูง
๕. เร่งรัดพัฒนาระบบบริหารจัดการเกษตร ปศุสัตว์ และประมง ทาให้มีประสิทธิภาพ
๒. นานวัตกรรมมาต่อยอดสู่การพัฒนาการแปรรูป เพื่อเพิ่มและสร้างมูลค่า
๑. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และพื้นที่ โดยการนาผลงานวิจัยและ
นวั ต กรรมใหม่ ม าประยุ ก ต์ ใช้ เพื่ อ สร้ างผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใหม่ ๆ หรือ น าวัส ดุ เหลื อ ทิ้ งจากกระบวนการการผลิ ต /
แปรรูปมาใช้ให้เกิดประโยชน
๒. ส่ งเสริ ม ให้ เกิ ด กระบวนการบริ ห ารจั ด การโรงงาน /ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต้ น แบบ เพื่ อ พั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ตามแนวทางและกระบวนการที่วางไว้
๓. พัฒนาสินค้าประมงและสัตว์น้ามูลค่าสูงเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
๓. ส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดให้เกษตรกรโดยเฉพาะการเข้าถึง/รับรู้ข้อมูลทางการตลาด
๑. รวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาเป็นฐานข้อมูลทั้งด้านปริมาณผลผลิต ความต้องการของ
ตลาด ราคา ฯลฯ เพื่อใช้มาวางแผนการเพาะปลูกและการผลิต
๒. เผยแพร่ความรู้ราคา การตลาด ยางพารา ปาล์ม โดยพัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือข่าย
เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และบริหารจัดการเครือข่ายข้อมูล ด้านยางพารา ปาล์ม ครบวงจร
๓. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การตลาดให้ทั่วถึงและรวดเร็ว พัฒนาองค์ความรู้ในการ
วิเคราะห์ ประเมิน สถานการณ์ด้านการตลาด
๔. ส่งเสริมให้เกษตรใช้ข้อมูลด้านการตลาดประกอบการตัดสินใจในการผลิต
๕. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายสินค้าเกษตรในกลุ่มจังหวัด
๖. ผลักดันสู่ศูนย์กลางการค้าเกษตรของภาคใต้
๔. การส่งเสริมการรวมกลุ่มและให้องค์ค วามรู้ของแก่เกษตรกร และผู้ป ระกอบการเพื่ อความ
เข้มแข็ง
๑. สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อไปประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เกษตรกรรายอื่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน
๒. พัฒนาสถาบันเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการดาเนินธุรกิจ และช่วยเหลือสมาชิก
ในด้านการผลิตและการตลาด โดยนาข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ได้ในกลยุทธ์ที่ ๓ มาถ่ายทอดและวางแผนการผลิต
3.เชื่อมโยงเครือข่ายตลาดสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกรในกลุ่มจังหวัด
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แผนพัฒนาจังหวัดกระบี่

วิสัยทัศน์
"เมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับนานาชาติ เกษตรอุตสาหกรรมยั่งยืน สังคมน่าอยู่ มีการปรับตัวเท่า
ทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง"
พันธกิจ
1) เสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจ (ภาคการท่องเที่ยว,ภาคเกษตรอุตสาหกรรม,ประมงปศุสัตว์
,พืช อาหารและอาหาร) จั งหวัดให้ มีคุณ ภาพ แข่งขันได้ มีคุณ ธรรม รับผิ ดชอบต่อสั งคมและเป็ นเศรษฐกิจ
บนฐานความรู้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) พัฒ นาคนให้ มีคุณ ภาพระดับนานาชาติ คุณ ธรรม สามารถนาความรู้ไปใช้ในการดารงชีวิตและ
ประกอบอาชีพได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3) ดารงความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
4) พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพระดับนานาชาติ สร้างความ
พึงพอใจให้กับผู้รับบริการสูงสุด
5) อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน อัตลักษณ์ เชื่อมโยงกับการสร้างอาชีพและรายได้ของท้องถิ่น
เป้าประสงค์รวม : กระบี่เมืองคุณภาพที่น่าอยู่ อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) และ
เพิ่มศักยภาพให้ได้มาตรฐานในระดับสากล
เป้าประสงค์ :
1. จังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพในระดับ
นานาชาติ
2. จานวนนักท่องเที่ยว รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
3. มี โ ครงสร้ างพื้ น ฐานและสิ่ ง อ านวยความสะดวกรองรับ การท่ อ งเที่ ย วและขนส่ งด้ า น
การเกษตรที่ได้คุณภาพ มาตรฐานสากล และเพียงพอกับปริมาณความต้องการใช้
4. การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ มีการจ้างงาน และกระจายรายได้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตด้านการเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตร
อย่างครบวงจร ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก
เป้าประสงค์ :
1. สินค้าเกษตรมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับภูมิภาคและ
โลกเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
2. เป็นแหล่งอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทดแทน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ และปรับตัวรองรับกระแส
การเปลี่ยนแปลง
เป้าประสงค์ :
1. ประชาชนมีความสุข คุณภาพชีวิตดี การศึกษามีคุณภาพ เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่ได้
มาตรฐาน มีค วามปลอดภัย ในชีวิตและทรัพ ย์สิ น และมีความพร้อมในการปรับตัวต่อการเปลี่ ยนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดกระบี่ในมิติต่าง ๆ สามารถปรับตัวได้เท่าทันกับ
บริบทการเปลี่ยนแปลงของประเทศ ภูมิภาค และโลก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ :
1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดยังคงความอุดม
สมบูรณ์ สวยงาม และปลอดมลภาวะ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกระบี่
วิสัยทัศน์
“เมืองท่องเที่ยวที่มคี ุณภาพ แหล่งเกษตรอุตสาหกรรมยั่งยืน สังคมน่าอยู่”
พันธกิจ
1. เสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจจังหวัด (ด้านการท่องเที่ยวด้านการเกษตร ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน) ให้มีคุณภาพ แข่งขันได้ มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและเป็นเศรษฐกิจบนฐานความรู้ ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอานวยความสะดวกให้สอดคล้องกับบริบทที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับ
การเป็นเมืองท่องเที่ยว
3. ดารงความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
4. พัฒ นาระบบบริห ารจั ดการภาครัฐให้มีประสิ ทธิภ าพ คุณ ภาพ รวมถึงสร้างความพึ งพอใจ
ให้กับผู้รับบริการ (ประชาชน)สูงสุด
5. อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน อัตลักษณ์ ประเพณีท้องถิ่น เชื่อมโยงกับการสร้างอาชีพ
และรายได้ของท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism)
กลยุทธ์
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดาเนินกิจกรรมท่องเที่ยว
ที่เอื้อต่อการเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพ
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวกให้สอดคล้องกับบริบทที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
รองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยว
3. ให้บริการและอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ทั้งการให้ข้อมูลให้ความช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวด้านต่าง ๆ
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4. สร้างค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตระหนักในความเป็นเจ้าของบ้านที่ดี มีจิตใจบริการรวมทั้ง
ให้ความสาคัญกับการผลิตและยกระดับคุณภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
5. พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย เพื่อดึงดูดใจนักท่องเที่ยว
6. พัฒนาระบบและมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว
และประชาชน
7. สร้างภาพลักษณ์การจัดการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักของนานาชาติโดยการรักษาจุดยืน
ของการเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพ
8. ควบคุมและจัดระเบียบผังเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยคานึงถึงความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย การจัดแบ่งเขตพื้นที่ (Zoning) ความสวยงาม รวมทั้งคานึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
9. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในพื้นที่ เพื่อเป็นกติกาในการ
พัฒนา การจัดระเบียบและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร และเพิ่มศักยภาพให้กับการเกษตร
กลยุทธ์
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับภาคเกษตร
2. พัฒนาศักยภาพเกษตรให้มีความสามารถในการผลิตและการบริหารจัดการสินค้า
เกษตรที่มีคุณภาพ
3. สนับสนุนพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค บริโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชนเพื่อแก้ไขภาวะภัยแล้ง การเกิดอุทกภัย และเพื่อใช้ในภาคเกษตรกรรม
4. ส่งเสริมการสร้างอาชีพเสริมแก่เกษตรกรเพื่อสร้างความมั่นคงด้านรายได้
5. ส่งเสริมการขยายฐานการผลิตสินค้าเกษตรที่หลากหลาย ทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง ใน
รูปแบบการผลิตที่เหมาะสม เพื่อสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงด้านอาหารของจังหวัด
6. ส่งเสริมการทาเกษตรชีวภาพ วนเกษตร เกษตรผสมผสาน ตามแนวปรัชญา
7. สนับสนุนให้มีการใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนภายในจังหวัด
8. สนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตทางด้านการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่
กลยุทธ์
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
2. สร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน
3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศและรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
4. เสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม
5. ส่งเสริมการนาค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มาปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เอือต่อการเป็นเมืองท่องเที่ยว
คุณภาพ
กลยุทธ์
1. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาขยะน้าเสีย ปัญหามลพิษจากโรงงาน น้าทะเลกัดเซาะ
ชายฝั่ง และทรัพยากรธรรมชาติถูกบุกรุกทาลาย
2. การจัดการท่องเที่ยวจะเน้นทาการตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว โดย
การรักษาจุดยืนของการเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพ
3. เน้นการให้บริการและอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
4. สร้างระบบและมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว
5. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และดาเนินกิจกรรมท่องเที่ยวที่
เอื้อต่อการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงคุณภาพระดับนานาชาติ
6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวก เพื่อสร้างความสะดวกสบายและ
ยกระดับมาตรฐานความเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในพื้นที่ เพื่อเป็นกติกาในการจัด
ระเบียบ พัฒนา และแก้ไขปัญหา
หมายเหตุ
เมืองท่องเที่ยวคุณภาพประกอบด้วย
๑. ทุกภาคส่วนตระหนักในความเป็นเจ้าของบ้านที่ดี มีจิตใจบริการ
๒. การจัดการท่องเที่ยวจะเน้นทาการตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว โดยการรักษา
จุดยืนของการเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพ
๓. เน้นการให้บริการและอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
๔. สร้างระบบและมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว
๕. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และดาเนินกิจกรรมท่องเที่ยวที่เอื้อต่อ
การเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงคุณภาพระดับนานาชาติ
๖. พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวก เพื่อสร้างความสะดวกสบายและยกระดับ
มาตรฐานความเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ
๗. พัฒนาระบบบริหารจั ดการแบบมี ส่ วนร่วมของทุ กฝ่ ายในพื้ นที่ เพื่ อเป็นกติการในการจั ด
ระเบียบ พัฒนา และแก้ไขปัญหา

32
เกษตรอุตสาหกรรม
คือ การนาเทคโนโลยีเขามาผสมผสานกับการเกษตรแบบดั้งเดิม โดยมีจุดประสงคเพื่อเพิ่ม
คุณคาผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยู เพื่อตอบสนองความตองการพื้นฐานของประชาชนที่เพิ่มจานวนขึ้นอยา
งเพียงพอ และสามารถเก็บรักษาผลผลิตสวนที่เหลือเผื่อความขาดแคลนในอนาคต เกษตรอุตสาหกรรมยังมีส
วนชวยในการพั ฒ นาคุณ ภาพชี วิตของเกษตรกรใหดี ขึ้น อยางคอยเปนคอยไป เพราะหลั ก การของเกษตร
อุตสาหกรรม (จากพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว) เปนการนาวิทยาการมาเปนสวนเสริมเพื่อ
เพิ่มศักยภาพใหกับการเกษตร แตยังคงการเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมที่สอดคลองกับธรรมชาติไวเปนหลัก จึงทา
ใหเกิดความสมดุลระหวางประชากรกับทรัพยากรธรรมชาติ และสงเสริมใหเกิดการพัฒนาที่อยูในรูปแบบของ
ความเรียบงายและพอเพียง ซึ่งถือเปนการวางรากฐานการดาเนินชีวิตของพสกนิกรชาวไทยที่ยั่งยืน
สังคมน่าอยู่
หมายถึง สังคมที่ประชาชนอยู่ด้วยความสุข มั่นคงปลอดภัย สะดวกสบาย สิ่งแวดล้อมที่ดี มี
สุขภาพกายและใจดี มีงานทา มีสังคมสงบสุข ประชาชนมีความสร้างสรรค์ ร่วมคิดร่วมทา ภายใต้การสนับสนุน
จากภาครัฐ และองค์กรต่าง ๆ
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกระบี่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
๑) ยุทธศาสตร์ ๑
พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism)
๒) ยุทธศาสตร์ ๒
เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและเพิ่มศักยภาพให้กับการเกษตร
๓) ยุทธศาสตร์ 3
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่
๔) ยุทธศาสตร์ 4
อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพ
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นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลปกาสัย

นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ก่อสร้างและปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ เพื่อให้มีเส้นทางการสัญจร
และการขนย้ายสินค้าทางการเกษตรสะดวกและรวดเร็ว
2. ก่อสร้างและปรับปรุง แหล่งน้า ระบบประปา เพื่อการอุปโภค บริโภคที่เพียงพอและ
มีคุณภาพ
3. ขยายเขตไฟฟ้าให้สามารถมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน รวมทั้งการติดตั้งและซ่อมแซม
ไฟฟ้าตามสถานที่สาธารณะต่าง ๆ
นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1. ส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว
2. ส่งเสริมอาชีพการเกษตรแบบยั่งยืน เช่น การทาสวนยางพารา ปาล์มน้ามัน ฯลฯ
3. สนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตาบลทั้งทางวิชาการและเงินลงทุน เพื่อให้
ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
นโยบายด้านการพัฒนาด้านการศึกษา
1. พัฒนาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลปกาสัยให้มี
ประสิทธิภาพ
2. สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาทุกระดับภายในตาบล
3. สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย เพื่อให้ประชาชนในเขตตาบลปกาสัยได้รับโอกาสในการศึกษา เรียนรู้ เท่าเทียมกัน
นโยบายการพัฒนาด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
1. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทุกศาสนา
2. รักษาไว้ซึ่งประเพณี และวัฒนธรรมงานดีงามของท้องถิ่น
3. ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายสืบไป
นโยบายการพัฒนาด้านสังคม
1. สร้างความปลอดภัย ความสงบสุข ให้เกิดกับประชาชนในตาบล
2. เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนให้มีความเข้มแข็งทั้งทางร่างกายและจิตใจ
โดยประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชน เช่นสถาบันการศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯลฯ
3. จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนร่วมกิจกรรม
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข เพื่อป้องกันโรคติดต่อและการแพร่ระบาดของ
โรคต่างๆ
นโยบายด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ดูแล รักษา และปรับปรุงสถานที่สาธารณะและทรัพยากรธรรมชาติของตาบลและ
ของชาติ
2. ขยายการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึง
3. ดูแล และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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นโยบายการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
1. ส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
2. บริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
อย่างแท้จริง
3. เสริมสร้าง คุณธรรมและจริยธรรม ของผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรให้เกิดความ
รักสามัคคีและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานและการให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
นโยบายด้านการท่องเที่ยว
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
2. บารุงโบราณสถานและโบราณวัตถุ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการศึกษา
ประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า
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ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลปกาสัย
วิสัยทัศน์ ท้องถิ่นพัฒนาโดยทั่วถึงและเป็นธรรม สังคมมีความปลอดภัยสงบสุข
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน่
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพืนฐาน
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เป้าประสงค์
1. การคมนาคมและการขนส่งมีความสะดวกรวดเร็ว
2. ลาคลอง ลาเหมือง และทางระบายน้าได้รับการปรับปรุง
3. มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
4. มีน้าอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
ตัวชีวัดระดับเป้าประสงค์
1. การคมนาคมและการขนส่งมีความสะดวกและรวดเร็วได้มาตรฐาน
2. ลาเหมือง ลาคลอง และทางระบายน้าสามารถส่งน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
4. แหล่งน้าอุปโภคบริโภคได้รับการปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชีวัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน - จานวนเส้นทางที่ได้รับการก่อสร้างไม่น้อยกว่าปีละ
และเพียงพอ ประกอบด้วย ถนน อาคาร
9 สาย/ปี
สะพาน ศาลา สิ่งสาธารณูปโภคและสิ่ง - จานวนลาเหมือง คูคลอง และแหล่งน้าที่ได้รับการ
สาธารณูปการ
พัฒนาและฟื้นฟู ไม่น้อยกว่า 2 แห่ง/ปี
- ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับบริการสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการที่เพียงพอ
หน่วยรับผิดชอบหลัก
-กองช่าง
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 พั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วให้ เป็ น การท่ อ งเที่ ย วสี เขี ย ว (Green Tourism) และเพิ่ ม
ศักยภาพให้ได้มาตรฐานในระดับสากล
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism)
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
พันธกิจ
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และประชาชน
เป้าประสงค์
1. ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรม เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ
4. ส่งเสริมและบริการด้านสาธารณสุขและป้องกันควบคุมโรคต่าง ๆ
5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
ตัวชีวัดระดับเป้าประสงค์
1. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็งมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน
3. การแข่งขันกีฬาและนันทนาการทาให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและห่างไกลยาเสพติด
4. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างเท่าเทียม
5. เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์ได้รับความช่วยเหลือ
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชีวัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1.พัฒนาระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ - ร้อยละของนั กเรีย นที่ ได้ รับ การพั ฒ นาอย่างเต็ ม
ศักยภาพ
2. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ป ระชาชนมี - ร้อยละของกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุน ทักษะ
อาชีพและรายได้เพียงพอกับรายจ่าย
ในการประกอบอาชีพ
3. สนั บ สนุ น และส่ งเสริ ม สุ ข ภาพอนามั ย - จานวน รพ.สต./อสม.ที่ได้ รับ การจัดสรรไม่น้ อ ย
การออกกาลังกาย และการกีฬา
กว่า 2 รพ.สต.
- จานวนกองทุนด้านสุขภาพไม่น้อยกว่า 1 กองทุน
- จ านวนครั้ งที่ จั ด การแข่ งขั น กี ฬ าไม่ น้ อ ยกว่า 5
โครงการ/ปี
4.การป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ
- จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า
1 โครงการ/ปี
5. ส่งเสริมสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ - จานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสงเคราะห์ไม่น้อย
กว่า 4 กลุ่ม/ปี
- จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ ไม่น้อยกว่า
2 โครงการ/ปี
หน่วยรับผิดชอบหลัก
- สานักงานปลัด
- กองการศึกษา
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ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๒ ยกระดั บ ขี ด ความสามารถในการผลิ ต ด้ านการเกษตรและแปรรูป สิ น ค้ าเกษตร
อย่างครบวงจร ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมและพลังงานทางเลือก
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร และเพิ่มศักยภาพให้กับเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
พันธกิจ
1. ควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
เป้าประสงค์
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตัวชีวัดระดับเป้าประสงค์
1. ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
2. เกิดความสงบเรียบร้อยในชุมชน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชีวัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1 .ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม ส ง บ เรี ย บ ร้ อ ย - จ านวนโครงการ/กิ จ กรรมด้ านการป้ อ งกั น และ
ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของ
ลดอุ บั ติ เหตุ จ ราจรช่ ว งเทศกาล ไม่ น้ อ ยกว่ า 3
ประชาชน
โครงการ/ปี
2. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- จ านวนโครงการที่ ด าเนิ น การไม่ น้ อ ยกว่ า 3
โครงการ/ปี
หน่วยรับผิดชอบหลัก
- สานักงานปลัด
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๒ เสริ ม สร้ างคุ ณ ภาพชี วิต ประชาชนสู่ สั งคมน่ าอยู่ และปรับ ตั ว รองรับ กระแสการ
เปลี่ยนแปลง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พันธกิจ
1. ชุมชนมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล
อย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์
1. ชุมชนมีความสะอาด การกาจัดขยะเป็นไปอย่างถูกวิธี
2. เกิดความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ และแก้ไขปัญหาลดภาวะโลกร้อน
ตัวชีวัดระดับเป้าประสงค์
1. ประชาชนรู้จักวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่คู่ชุมชน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชีวัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1.ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ - ร้อ ยละของประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์
และสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม
- ครัว เรื อ นที่ ได้ รับ การก าจั ด ขยะมู ล ฝอยอย่ า งถู ก
สุขลักษณะ ทั้ง 9 หมู่บ้าน
หน่วยรับผิดชอบหลัก
- สานักงานปลัด
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นเมืองท่องเที่ยว
คุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
พันธกิจ
1. ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นที่รู้จักและมีการสืบทอด
เป้าประสงค์
1. ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและสืบทอด
ตัวชีวัดระดับเป้าประสงค์
1. ศิลปะ จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดและรู้จักอย่างแพร่หลาย
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชีวัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1.อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู ศิ ล ปวั ฒ นธรรม จารี ต - จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินงานส่งเสริมและ
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไทย ไม่น้อยกว่า
ปีละ 9 โครงการ
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หน่วยรับผิดชอบหลัก
- กองการศึกษา
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ และปรับตัวรองรับกระแสการ
เปลี่ยนแปลง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน การพานิชยกรรมและการท่องเที่ยว
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว
2. กลุ่มเกษตรกรมีการพัฒนาและมีการขยายตัว
เป้าประสงค์
1. โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานมีความพร้อมเพื่อขยายตัวด้านการท่องเที่ยว
2. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ได้รับการพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้
ตัวชีวัดระดับเป้าประสงค์
1. ระบบโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับและขยายตัวด้านการท่องเที่ยว
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชีวัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1.พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับ - ถนนได้รับการก่อสร้างไม่น้อยกว่าปีละ 2 สาย
การขยายตัวด้านการท่องเที่ยว
- สะพานได้รับการก่อสร้าง/ปรับปรุงไม่น้อยกว่า
ปีละ 1 แห่ง
2. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การสร้ า งความ - จ านวนองค์ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม ด้ า น
เข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกรให้สามารถพึ่งพา
การเกษตรไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง/ปี
ตนเองได้
หน่วยรับผิดชอบหลัก
-กองช่าง
-สานักงานปลัด
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวสีเขียว(Green Tourism)
และเพิ่มศักยภาพให้ได้มาตรฐานในระดับสากล
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism)
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
พันธกิจ
1. ส่งเสริมให้บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการทางาน และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารกิจการที่ดี
เป้าประสงค์
1. ประชาชนมีส่ วนร่ว มในการพั ฒ นาท้ องถิ่น และมีความพึ งพอใจต่อการให้ บริการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลปกาสัย
ตัวชีวัดระดับเป้าประสงค์
1. การบริการสาธารณะและการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชีวัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1.ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒ นาบุคลากร -จ าน วน กิ จ กรรม /โค รงก ารไม่ น้ อ ยกว่ า 2 3
ปรั บ ปรุ ง เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ แ ละสถานที่ โครงการ/ปี
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอ
2.ส่ งเสริมและสนั บ สนุ น การมีส่ ว นร่ว มของ -จานวนกิจกรรม/โครงการที่เปิดโอกาสให้หน่วยงาน
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 6 โครงการ/ปี
หน่วยรับผิดชอบหลัก
-สานักงานปลัด
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 เสริ ม สร้ างคุ ณ ภาพชีวิต ประชาชนสู่ สั งคมน่ าอยู่ และปรับ ตั ว รองรับ กระแสการ
เปลี่ยนแปลง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตาบลปกาสัย
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25๖1-2565) เป็นการดาเนินการภายใต้สถานการณ์จากการเปลี่ยนแปลง
ในจังหวัดและภายในประเทศ โดยเฉพาะความเคลื่ อนไหวทางการเมืองในระดับประเทศ ที่มีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ สังคม ดังนั้นทิศทางการบริหารจัดการ จึงมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ให้ชุมชน การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการ
รักษาความสงบเรีย บร้อย การจั ดการทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมให้ คงอยู่คู่กับชุมชน และรักษา
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ในขณะเดียวกันจาเป็นต้องปรับตัวในการ
เชื่อมโยงด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน กับระบบเศรษฐกิจในระดับจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ เพื่อ
เตรียมความพร้อมรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมกับการยกระดับคุณภาพคน ให้เป็นพลัง
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและเป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีด่ ี การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร ควบคู่กับการปลูก
จิตสานึกค่านิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่ม
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การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weak)
1. มี ง บ ป ระมาณ เป็ น ของตน เอง สาม ารถ 1 การก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตต้องใช้
ด าเนิ น การก่ อ สร้ า ง ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมได้ อ ย่ า ง งบประมาณเป็นจานวนมาก ซึ่งมี งบประมาณไม่
สะดวกรวดเร็ว
เพียงพอที่จะดาเนินการ
2. มีแหล่งน้าธรรมชาติ แหล่งน้าที่สร้างขึ้นเพื่อให้ 2. ขาดการจัดการน้าอย่างเป็นระบบ เมื่อถึงฤดู
ประชาชนมี น้ าส าหรั บ ท าการเกษตรและการ แล้งจะประสบปัญหาขาดแคลนน้า และเมื่อถึงฤดู
อุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ
ฝนน้ ามี ป ริ ม าณมากเกิ น จ านวน จึ ง ต้ อ งมี ก าร
พัฒนาระบบการกักเก็บน้าให้มีประสิทธิภาพ
โอกาส (Opportunity)
1. ขอรั บ การสนั บ สนุ น จากส่ ว นราชการตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ก าหนดแผนและขั้ น ตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542

อุปสรรค (Threat)
1. ระเบี ยบข้อกฎหมายไม่เอื้อต่อการดาเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทาให้การพัฒ นา
ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐานขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
ตาบลปกาสัยไม่ทั่วถึง

2. นโยบายรั ฐ บาลให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นา 2. ปั ญ หาภาวะโลกร้อ น ซึ่ งเกิด จากหลายปั จจั ย
แหล่งน้าและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
จนเกิดภาวะน้าท่วม ภัยแล้ง และฝนไม่ตกต้องตาม
ฤดูกาล
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2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
จุดแข็ง (Strength)
1. มี ส ถานศึ ก ษา ระดั บ อนุ บ าล-ประถมศึ ก ษา
การศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย เช่น ที่อ่าน
หนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
การส่งเสริมอาชีพต่างๆ และมีการให้ทุนการศึกษา
ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี และปริ ญ ญาโทแก่ บุ ค ลากร
ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. มีสนามกีฬาประจาตาบลระดั บอาเภอ ซึ่งใช้เป็น
สถานที่การแข่งขันกีฬาและสถานที่ออกกาลังกาย
3. มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ที่สามารถให้
บ ริ ก ารป ระช าช น ได้ อ ย่ างทั่ วถึ ง พ ร้ อ ม ทั้ งมี
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านคอยให้บริการ
และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลด้านสาธารณสุขมูลฐาน
ให้กับประชาชนในพื้นที่
โอกาส (Opportunity)
1. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และหน่ ว ยงาน
ทางการศึกษา มีการประสานความร่วมมือเป็นอย่าง
ดีในการร่วมกันพัฒนาการศึกษา

จุดอ่อน (Weak)
1 ขาดแคลนบุคลากรที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา
ปัญ หาการขาดแคลนครูผู้ ส อน และขาดสื่ อการ
เรีย นการสอนที่ ทั น สมั ย ส าหรับ ใช้ ในการจั ด การ
เรียนการสอน มีงบประมาณที่ไม่เพียงพอในการ
พัฒนาด้านการศึกษา
2. ไม่มีอุปกรณ์กีฬาเพียงพอไว้สาหรับการฝึกซ้อม
และให้ประชาชนได้ออกกาลังกาย
3. ภารกิจด้านสาธารณสุขเป็นงานเฉพาะด้าน จึง
ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน ซึ่งจาเป็นต้อง
อาศั ย ผู้ ที่ มี ป ระสบ การณ์ และทั กษ ะในการ
ปฏิบัติงาน เครื่องมือทางการแพทย์ที่จะช่วยเหลือ
ผู้ป่วยเบื้องต้นยังขาดแคลน ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

อุปสรรค (Threat)
1. ปัจจุบันกฎหมาย หรือระเบียบในเรื่องการจัด
การศึ ก ษาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ไม่ มี
ความชัดเจน จึงทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่สามารถสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาได้อย่าง
เต็มศักยภาพ และค่านิยมของผู้ปกครองที่ส่งบุตร
หลานเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงทั้งในจังหวัด
และนอกจังหวัด
2. รัฐบาลมีนโยบายให้การสนับสนุนในด้านกีฬา
2. การประสานงานระหว่ างหน่ ว ยงานที่ ด าเนิ น
กิ จ กรรมด้ า นกี ฬ า ยั งขาดการประสานงานที่ จ ะ
ร่ ว มมื อ กั น พั ฒ นาในด้ า นการกี ฬ า และยั ง ไม่ มี
ผู้รับผิดชอบและหน่วยงานที่ดาเนินกิจกรรมด้ าน
กีฬาอย่างจริงจัง
3. รัฐบาลได้เปลี่ยนแปลงชื่อจากสถานีอนามัยเป็น 3. ปั จ จุ บั น กฎหมาย หรื อ ระเบี ย บในเรื่ อ งการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลขึ้นเพื่อรองรับการ จัดการด้ านสาธารณสุ ข ขององค์ กรปกครองส่ ว น
ขยายตั ว ของชุ ม ชน และเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการ ท้องถิ่นไม่มีความชัดเจน จึงทาให้องค์กรปกครอง
ปฏิบัติงาน
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ ต รงกั บ ความ
ต้ อ งการของประชาชน บางครั้งขาดการติ ด ต่ อ
ประสานข้อมูลซึ่งกันและกัน
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3. ด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย
จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weak)
1. มี อ าสาสมั ค รป้ อ งกั น ภั ย ฝ่ า ยพลเรื อ นปฏิ บั ติ 1. พื้นที่ตาบลปกาสัยกว้าง ในการเกิดเหตุบางครั้ง
ภารกิ จ ที่ จ ะก่ อ ให้ เกิ ด ความสงบเรี ย บร้ อ ย และ อาจไปถึงสถานที่นั้นๆ ล่าช้า และปัญหายาเสพติดที่
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ยังมีอยู่ในพื้นที่
รวมทั้งการช่วยเหลือบรรเทา สาธารณภัยต่างๆ
โอกาส (Opportunity)
อุปสรรค (Threat)
1. องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปกาสั ย มี ก าร 1. สภาพสั งคมในปั จ จุ บั น เกิ ด ปั ญ หาการลั ก ขโมย
ประสานความร่ ว มมื อ กั บ ส่ ว นราชการหรื อ และปั ญ หาอาชญากรรมเพิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากสิ น ค้ า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดาเนินงานเกี่ยวกับการ อุปโภค-บริโภค และราคาน้ามันมีราคาที่แพงมากขึ้น
รักษาความสงบเรียบร้อย และพร้อมที่จะให้ การ อีก ทั้ งการเกิ ด ภั ย พิ บั ติ ต่ า งๆ จากธรรมชาติ เช่ น
สนั บ สนุ น กิ จ กรรมด้ า นการรั ก ษาความสงบ อุท กภั ย วาตภั ย เป็ น ต้น ซึ่ งภั ยต่ างๆ เหล่ านี้ เป็ น
เรียบร้อย
อุปสรรคต่อการรักษาความสงบเรียบร้อย
4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weak)
1. มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีป่าชาย 1. การใช้ ส ารเคมี ด้ า นการเกษตร ท าให้ ส่ ง ผล
เลนที่สมบูรณ์ ในบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 2,4
กระทบต่ อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
รวมทั้งป่าชายเลนถูกทาลายจากนายทุน
2.องค์การบริหารส่วนตาบลปกาสัยมีกิจกรรมปลูก 2. ขาดจิตส านึกในการรับผิ ด ชอบร่วมกัน ในการ
ต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นการลดภาวะโลกร้อน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โอกาส (Opportunity)
อุปสรรค (Threat)
1. ในปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ และองค์กรปกครอง 1.การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ ว นท้ อ งถิ่น ได้ ให้ ค วามสนใจในเรื่ องการอนุ รัก ษ์ และสิ่ งแวดล้ อมยังไม่มีประสิทธิภ าพ และการขาด
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ซึ่ ง ด าเนิ น การในเรื่ อ งการ ความใส่ใจในการลดภาวะโลกร้อน
ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและ
สร้ า งจิ ต ส านึ ก ของประชาชนในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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5. ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weak)
1. มีศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม และมีภูมิ 1. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถใน
ปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย เช่น การนวดแผน ด้านศิ ล ปวัฒ นธรรมและภูมิปั ญ ญาท้ องถิ่น ขาด
ไทย รวมทั้งมีพระพุทธมหาศิลาปฏิมากร วัดธรร บุคลากรที่จะสื บสานองค์ความรู้เก่าๆ ในด้านภูมิ
มาวุธฯและหลวงปู่สิงห์ วัดปกาสัย เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปั ญ ญ าท้ อ งถิ่ น และขาดสถานที่ ใ นการเก็ บ
ที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือ
รวบรวมข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้กับคนรุ่นหลัง
โอกาส (Opportunity)
อุปสรรค (Threat)
1. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และหน่ ว ยงาน 1. สภาพสังคมในปัจจุบันเยาวชนได้ให้ความสนใจ
ต่างๆ มีค วามพร้อ มที่ จ ะให้ การสนั บ สนุน ในด้าน กับวัฒนธรรมจากต่างชาติ การรับวัฒนธรรมใหม่ๆ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามกระแสนิ ย มท าให้ ค่ า นิ ย มเปลี่ ย นไปจาก
ประเพณี ดั้ งเดิม มี ความสนใจในวัฒ นธรรมของ
ไทยลดน้อยลง
6. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weak)
1. มีพื้นที่กว้างขวางเหมาะแก่การทาการเกษตร 1. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ทักษะ
ทาให้ ส ามารถปลู ก พื ช ได้ ห ลายชนิ ด เช่ น ปาล์ ม และประสบการณ์ ท างการบริ ห ารจั ด การด้ า น
น้ ามัน ยางพารา และสวนผลไม้ สามารถรองรับ การตลาด ขาดแคลนตลาดรองรั บ ผลผลิ ต ทาง
การท่องเที่ย วเชิงอนุ รักษ์ หรือการท่องเที่ยวเชิง การเกษตร และการขาดแคลนแรงงาน ท าให้
เกษตรได้ เนื่องจากมีความเป็นธรรมชาติและยังคง เกษตรกรต้ อ งจ้ า งแรงงานต่ า งด้ า ว ทดแทน
ความเป็นชนบท
แรงงานที่ขาดไป
2. มีประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมและอารย 2. ขาดแคลนบุ คลากรที่ จะปฏิบัติห น้ าที่เกี่ยวกับ
ธรรมที่ มี คุ ณ ค่ าสามารถสร้ า งมู ล ค่ าเพิ่ ม ด้ านการ ด้านการท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยวยังขาด
ท่องเที่ยวได้และมีพระพุทธมหาศิลาปฏิมากร (พระ การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ขาดการบริหาร
ศิลา)วัดธรรมาวุธฯและหลวงปู่สิงห์ วัดปกาสัยเป็น จัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง รวมทั้งขาด
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือ
การประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวโดยตรง
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7. ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
จุดแข็ง (Strength)
1. มี ส ถานที่ แ ละอาคารที่ ท าการเหมาะสมและ
เพี ย งพอ มี ก ารมอบหมายหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบและ
พั ฒ นาบุ ค ลากรโดยการเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมอย่ า ง
ต่อเนื่อง
2. การใช้ จ่ า ยเงิ น งบ ป ระมาณ เป็ น ไป อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
3. มีส่งเสริมการส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบ
ประชาคม
โอกาส (Opportunity)
1. พระราชบั ญ ญั ติส ภาตาบลและองค์ การบริห าร
ส่ว นตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบั บที่ 6)
พ.ศ. 2552 พระราชบั ญ ญั ติ ก าหนดแผนและ
ขั้น ตอนการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบี ยบ กฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจและมีอิสระใน
การบริ ห ารงบประมาณท าให้ เกิ ด ความคล่ อ งตั ว
และเกิดพัฒนาในทุกด้าน
3.รัฐบาลมีนโยบายในการกระจายอานาจลง
สู่ท้องถิ่นมากขึ้น

จุดอ่อน (Weak)
1. หน่วยงานยังขาดการทางานเป็นทีม อีกทั้งยัง
มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ
2. งบประมาณมีจานวนจากัด มีรายได้ที่ได้รับ
การจัดสรรไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
3.การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนอยู่ในระดับ
ต่า
อุปสรรค (Threat)
1. ระเบียบ กฎหมาย บางอย่างล้าสมัยและไม่
ชัดเจน การพัฒนาในด้านต่างๆ ไม่สอดคล้องกับ
ความเจริญของโลกาภิวัฒน์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ

2. กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ขาดความ
ยืดหยุ่นไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ
3.ภาระหน้าที่ เพิ่ มมากขึ้น ตามภารกิจที่ ได้รับ
การถ่ายโอน แต่งบประมาณที่จัดสรรยังน้อยไม่
เพียงพอ

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นการ
ท่องเที่ยวสีเขียว
(Green Tourism)

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัดกระบี่

ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อบต.ปกาสัย

เป้าหมายยุทธ์
ศาสตร์

แนวทางการ
พัฒนา

การคมนาคมและ
ขนส่งมีความ
สะดวกรวดเร็ว

1.พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
ให้ได้มาตรฐาน
และเพียงพอ
ประกอบด้วย
ถนน อาคาร
สะพาน ศาลาสิ่ง
สาธารณูปโภค
และ
สาธารณูปการ

ด้านการ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

มีน้าอุปโภค
บริโภคและเพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ

1.พัฒนาระบบการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ
2.พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
ช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่ม
รายได้ให้แก่ประชาชน
3.ส่งเสริมสุขภาพอนามัย การ
ออกกาลังกายและการกีฬา
4.การป้องกันและควบคุมโรค
ต่าง ๆ
5.ส่งเสริมด้านสวัสดิการและ
สังคมสงเคราะห์

เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
และเพิ่มศักยภาพให้กับ
การเกษตร

ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นและมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

1.การรักษาความ
สงบเรียบร้อย
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน
2.การป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชน
สู่สังคมน่าอยู่

ด้านการจัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของเด็ก
เยาวชนและ
ประชาน

1.ส่งเสริมการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ด้านศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้รับการ
ส่งเสริมและสืบทอด

1.อนุรักษ์
ฟื้นฟู
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นเมือง
ท่องเที่ยวคุณภาพ

ด้านการวางแผน
การส่งเสริมการ
ลงทุน การพานิชย์
กรรมและการ
ท่องเที่ยว
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น
และมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของ
อบต.ปกาสัย

1.การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการขยายตัว
ด้านการท่องเที่ยว
2.ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่
กลุ่มเกษตรกรให้สาม
รถพึ่งพาตนเองได้

ด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการดูแล
ทรัพยากรธรรม
ชาติและสิ่งแวดล้อม

1.ส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากร
ปรับปรุงเครื่องมือ
เครื่องใช้และสถานที่การ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพและ
เพียงพอ
2.ส่งเสริมและสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น

ท้องถิ่นพัฒนาโดยทัว่ ถึงและเป็นธรรม
56องถิ่น
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

พัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ฟื้นฟูและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้สมดุลอย่าง
ยั่งยืน

สังคมมีความปลอดภัยสงบสุข
สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

ส่งเสริมพนักงานให้มีความรู้
ความสามารถในการทางาน
และพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการที่ดี

ฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปะ
จารีตประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

สนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น

การคมนาคมและการ
ขนส่งมีความสะดวก
รวดเร็ว

มีน้าอุปโภค บริโภค
และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของเด็ก
เยาวชนและประชาชน

ศิลปะ จารีตประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับ
การส่งเสริมและสืบทอด

ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น และมีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการ
ของอบต.ปกาสัย

ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ด้านการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ด้านการ
วางแผน การส่งเสริม
การลงทุนการพาณิชย์
กรรม และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี

1.พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ให้ได้มาตรฐานและ
เพียงพอประกอบด้วย
ถนน อาคาร สะพาน
ศาลาสิ่งสาธารณูปโภค
และสิ่งสาธารณูปการ

1. พัฒนาระบบการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ
2. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ช่วย
ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้
ให้แก่ประชาชน
3.ส่งเสริมสุขภาพอนามัย การออก
กาลังกายและการกีฬา
4.การป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ
5.ส่งเสริมด้านสวัสดิการและสังคม

สงเคราะห์

1.การรักษาความสงบ
เรียบร้อย ความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
2.การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

1.ส่งเสริมการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

1.ส่งเสริมการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

1.การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้น
ฐานรองรับการ
ขยายตัวด้านการ
ท่องเที่ยว
2.ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่
กลุ่มเกษตรกรให้
สามารถพึ่งพาตนเอง
ได้

1.ส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากร
ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้
และสถานที่การ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพและเพียงพอ
2.ส่งเสริมและสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น

