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ค ำน ำ 
 

  การกระจายอ านายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2542 และแผนกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ซึ่งได้มอบภารกิจในการพัฒนาเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลักษณะดังกล่าว ได้ท าให้งบประมาณและทรัพยากรในการ
บริหารงานพัฒนาของประเทศลงสู่ระดับท้องถิ่นมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การพัฒนาของแต่ละองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีความจ าเป็นและส่งผลต่อความเจริญของท้องถิ่น จึงได้มีการเชื่อมโยงการพัฒนาของแต่ละ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องสนับสนุนการพัฒนาซึ่งกันและกันและเพ่ือให้เกิดการประสานงาน
การพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาพ้ืนที่   และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น ก าหนดทิศทางในการพัฒนาของแต่ละท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา  ความต้องการและศักยภาพของแต่ละท้องถิ่นรวมทั้งให้สอดคล้อง ประสาน สนับสนุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ จังหวัด อ าเภอ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดทั้งนโยบายของ
รัฐบาล  
  องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก ซึ ่ ง ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จึงได้จัดท า  “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2560-2563  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก” ฉบับนี้ขึ้นมา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท าและประสาน
แผนการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ในอนาคตหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฉบับนี้จะ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด    
 
 
 
 
       องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 
 

 

 

อนุมัต ิ

                   

         (นายณัฎภัทร  อ่อนศรีทอง) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 
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บทท่ี ๑ 
บทน า 

 
 องค์ประกอบ  ประกอบด้วย  ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์  วัตถุประสงค์  ขั้นตอนในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยน าเสนอ  ดังนี้ 
๑.๑  ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ก าหนดยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึง  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  
และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  อ าเภอ  และแผนชุมชน     
๑.๒  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 (๑)  เพ่ือเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคต 
   (๒)  เพ่ือเป็นเครื่องชี้น าการวางแผนการปฏิบัติงานให้ไปในเป็นทิศทางที่ต้องการ 
   (๓)  เพ่ือแสดงถึงเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนเป็นระบบ 
   (๔)  เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
๑.๓  ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

(๑)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนาและ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทาวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสะภาพพ้ืนที่      
เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจาก
หน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

(๒)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและข้อมูล  น ามา
วิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เพ่ือเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

(๔)  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป 

 

๑.๔  ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 (๑)  ทุกภาคส่วนในท้องถิ่นมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาท้องถิ่นไปในทิศทางเดียวกัน  อันจะน ามาซึ่ง
การบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
       (๒)  สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
   (๓)  สามารถมองเห็นจุดมุ่งหมาย  ทิศทางหรือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตอย่างชัดเจน 
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บทท่ี ๒ 
 สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 
 
๒.๑  ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตัง้ อาณาเขต  เขตการปกครอง  ประชากร การศึกษา  สาธารณสุข  
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  และทรัพยากรธรรมชาติ  เป็นต้น   

(๑)  ข้อมูลเกี่ยวกับท่ีตั้งและประวัติความเป็นมา   
 ชุมชนขนาบนาก  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ติดทะเล   

อ่าวไทย  อยู่ทางทิศใต้ของอ าเภอปากพนัง มีต านานเล่าขานที่มาของชื่อ “ขนาบนาก” ที่หลากหลายตามฐาน
ความคิดและการรับข้อความและการตีความผ่านมายังรุ่นต่อรุ่น  อย่างไรก็ตามต านานที่ชุมชนเล่าสืบต่อๆกัน
มากที่สุดมีด้วยกัน 3 ต านาน 

 ต านานที่หนึ่ง เล่ากันมาว่าเดิมพ้ืนที่ชุมชนเป็นป่ารกก้างว่างเปล่า และมีครอบครัวหนึ่ง
หัวหน้าครอบครัวชื่อ”นาก”เข้าไปสร้าง ”ขน า” อยู่เพ่ือท าน้ าตาลจาก มีคนเดินผ่านไปผ่านมา จึงได้ชื่อว่า”
ขน านาก” และเรียกเพ้ียนมาเป็น“ขนาบนาก” มาจนถึงปัจจุบัน 

 ต านานที่สอง เล่ากันมาว่าบริเวณที่ตั้งของวัดขนาบนากในปัจจุบัน ในอดีตลักษณะเป็นเกาะ
ป่าไม่มีบ้านคน เป็นป่าซึ่งมีร่มเงาใช้ส าหรับเป็นที่พัก เดินทาง ท าให้พ้ืนที่ดังกล่าวกลายเป็นจุดหยุดพักส าคัญ 
ใช้เป็นจุกหยุดพักของ”นาค” ที่ต้องเดินทางไกลลัดทุ่งนาจากชุมชนต่างๆเพ่ือไปบวชตามคตินิยมยังวัด
บางพระซึ่งเป็นวัดส าคัญในชุมชนสมัยนั้นท าให้มีการสร้าง  ”ขน า” เพ่ือเป็นที่พักชั่วคราว การมาพักของ”
นาค” เกิดขึ้นเป็นประจ าดังนั้นจึงมีคนเรียกขานพ้ืนที่บริเวณนั้นต่อกันมาว่า  “หน านาค” และเรียกเพ้ียนมา
เป็น”ขนาบนาก” มาจนถึงปัจจุบัน 

 ต านานที่สาม เป็นต านานที่มีความส าพันธ์กับ”พระนางเลือดขาว” หรือแม่เจ้าอยู่หัว ซึ่ง
กล่าวถึงพิธีการอัญเชิญพระศพของพระนางโดยทางเรือมาจากเมืองนครศรีธรรมราชมาทางแม่น้ าปากพนัง 
เมื่อผ่านบริเวณขนาบนากปรากฏว่ามีพญานาค2ตัวประกบทั้งสองข้างของล าเรือที่บรรทุกพระศพของพระ
นางเลือดขาว บริเวณนี้จึงได้ชื่อว่าชุมชุนขนาบนากนับตั้งแต่บัดนั้นมา 

 องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ทาง
ทิศใต้ ของที่ว่าการอ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่มีระยะทางห่างจากที่ว่าการอ าเภอปาก
พนัง ประมาณ  24  กิโลเมตร  

 (๒)  อาณาเขต 
        ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ต าบลท่าพญาและต าบลปากแพรก 
  ทิศใต้   ติดต่อกับ  ต าบลเกาะเพชร  อ าเภอหัวไทร 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  อ่าวไทย 
  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  แม่น้ าปากพนังและต าบลปากแพรก 
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องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 (๓)  เขตการปกครอง   
 

 หมู่ที ่ ชื่อบ้าน ชื่อ  –  สกุล 
ก านัน  /  ผู้ใหญ่บ้าน 

ชื่อ  –  สกุล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

1 
 
 

2 
 

3 
 

4 
 
 

5 
 

6 
 
 

7 
 
 

8 
 
 

9 
 
 

10 

บ้านขนาบนาก 
 
บ้านป่าขลู 
 

บ้านบางวุน 
 
 

บ้านท่านา 
 
 

บ้านปากช่อง 
 
บ้านบางอุดม 
 
 

บ้านสระศรีเมือง 
 
บ้านบางตะลุมพอ 
 
 

บ้านบ่อคณฑี 
 
 

บ้านหน้าโกฏิ 

นายเกรียงไกร  ชูสุข 
 
นายวรรณไฃยแพรกปาน 
 

นายสุชาติ  สนทมิโน 
 
 

นายมณี    อ่อนศรีทอง 
 
 

นายประภัสสร  นวลขาว 
 
นายไพโรจน์  เขียวย้อย 
 
 

นายณัฐพงศ์  นาคด า 
 
นายสมชาย  โปนะทอง 
 
 

นายศิลา  วัดล่อง 
 
 

นายอาคม ปฐมสุวรรณกุล 

1.  นายโกเมศ  จันทมณีโชติ 
2.  นายสมเดช  คุ้มแคว้น 
1.  นายสุชาติ  สระศรีสุวรรณ 

 

1.  นายวิกิจ  ชูสุข 
2.  นายสมทรง  ปานเกลี้ยง 
1.  นายสุทิน  คงละออ 
2.  นายสมเกียรติ  จงไกรจักร์ 

 

1.  นายชัยวุฒิ  ชื่นสระ 
2.  นายสมยา  เรืองขนาบ 
1.  นายละมุล  ปลอดกรรม 
2.  นางรัตนกร  เขียวย้อย 

 

1.  นายจรัส  เมืองแดง 
2.  นายจรัญ  เมืองแดง 
1.  นางสาวพิมพ์นิภา  ไชยานุพงศ์ 
2.  นายไพศาล  ทับทิมทอง 

 

1.  นายกิตติศักดิ์  แพรกปาน 
2.  นางสาวกัญญา  ชุมพล 

 

1.  นายวรรชัย  โอพ่ัง 
2.   นายผดุง  ศรีเพชร 

  

     ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  
       ตั้งอยู่ที่ 78 หมู่  ๔  ต าบลขนาบนาก  อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

-  โทรศัพท์   075-466-034,075-466-035   
-  โทรสาร    075-466-034,075-466-035   
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) 
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(๔)  ประชากร 
 
 

รายการ ปีปัจจุบัน ปีท่ีแล้ว ๒  ปีท่ีแล้ว  
ประชากรชาย 2,525 2,536 2,571 (คน) 
ประชากรหญิง 2,436 2,432 2,488 (คน) 
รวมประชากร 4,961 4,968 4,997 (คน) 

บ้าน 1,511 1,491 1,513 (หลังคาเรือน) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

บ้านขนาบนาก 
บ้านป่าขลู 
บ้านบางวุน 
บ้านท่านา 
บ้านปากช่อง 
บ้านบางอุดม 
บ้านสระศรีเมือง 
บ้านบางตะลุมพอ 
บ้านบ่อคณฑี 
บ้านหน้าโกฏิ 

71 
85 
82 

151 
90 

129 
251 
211 
180 
261 

112 
144 
159 
287 
152 
202 
460 
309 
236 
464 

109 
137 
148 
269 
159 
208 
450 
277 
246 
433 

221 
281 
307 
556 
311 
410 
910 
586 
482 
897 

รวม 1,511 2,525 2,436 4,961 
 

ข้อมูล : ที่มาส านักทะเบียนอ าเภอปากพนัง (ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕9) 

หมู่บ้าน 
จ านวนหลังคาเรือน 

ปี  ๒๕๕7 ปี  ๒๕๕8 ปี  ๒๕๕9 
หมู่ที่  ๑  บ้านขนาบนาก 
หมู่ที่  ๒  บ้านป่าขลู 
หมู่ที่  3  บ้านบางวุน 
หมู่ที่  4  บ้านท่านา 
หมู่ที่  5  บ้านปากช่อง 
หมู่ที่  6  บ้านบางอุดม 
หมู่ที่  7  บ้านสระศรีเมือง 
หมู่ที่  8  บ้านบางตะลุมพอ 
หมู่ที่  9  บ้านบ่อคณฑี 
หมู่ที่  10บ้านหน้าโกฏิ 

73 
88 
86 

152 
88 

131 
252 
211 
172 
260 

71 
85 
82 

151 
89 

129 
248 
209 
172 
155 

71 
85 
82 

151 
90 

129 
251 
211 
180 
216 

รวม 1,513 1,491 1,511  
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) 
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(๕)  การศึกษา 
 - โรงเรียนประถมศึกษา     จ านวน    4     แห่ง 

  - โรงเรียนมัธยมศึกษา     จ านวน    1     แห่ง 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     จ านวน    2    แห่ง 
  - ที่อ่านหนังสือประจ าต าบล/หมู่บ้าน   จ านวน   11   แห่ง 

(๖)  สาธารณสุข 
(๖.๑)  หน่วยงานด้านสาธารณสุข 

      -  ศูนย์บริการสาธารณสุข ต าบลขนาบนาก  จ านวน  2  แห่ง   
 (7)  สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
  - วัด  จ านวน    5     แห่ง 
 

(8)  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  และทรัพยากรธรรมชาติ 
(8.๑)  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

  องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.)  จ านวน  52  คน  

  มีที่พักสายตรวจ จ านวน 1 แห่ง มีชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น จ านวน ๑ 
ชุด จ านวน 5 คน   

- ในรอบปีที่ผ่านมามีการฝึกซ้อม   1   ครั้ง 
- วิทยุสื่อสาร 
   ชนิด  มือถือ ๑ - ๕  วัตต ์ จ านวน   4 เครื่อง 

(8.๒)  ทรัพยากรธรรมชาติ 
  ภูมิอากาศ   ในรอบปีส าหรับเดือนท่ีหนาวที่สุด  มีอุณหภูมิต่ ากว่า  ๑๕  องศา

เซลเซียส  ส าหรับฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ย ๓๕ - ๔๐ องศาเซลเซียส  มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  
๙๐๐  มิลลิเมตร  ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤศจิกายน -มกราคม  

  แหล่งน้ า 
    สระน้ า  ๓ แห่ง    ล าคลอง  8 แห่ง 
  บ่อบาดาล 12 แห่ง  แม่น้ า  1 แห่ง  
     

  ทรัพยากรดิน 
     -  สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินเหนียว ดินเปรี้ยว 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) 
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๒.๒  ข้อมูลเกี่ยวกับศกัยภาพของท้องถิ่น ได้แก่ โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล  
งบประมาณ  และเครื่องมืออุปกรณ์ 
 (๑)  โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 

(๑.๑)  โครงสร้าง  ประกอบด้วย  
                       โครงสร้างฝ่ายการเมือง  
 
 
     
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 
 

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (คนที่ ๑) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (คนที่ 2) 

คณะผู้บริหาร 
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บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมือง  และการบริหาร 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

 สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

เลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

 สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

 สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

 สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

 สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

 สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

 สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

 สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

 สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

 สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

 สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

 สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

 สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

 สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

 สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

 สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

 สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

 สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

 สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

 สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
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ประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนากส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมือง
เสมอมาและประชาชนในต าบลขนาบนากยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองานองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลในการด าเนินงานต่างๆ เช่น การประชุม
ประชาคมในการจัดแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ 
         จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่ 20  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕5)   

  -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  3,797  คน 
 -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 3,797  คน 

   -  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  ครั้งล่าสุด (พ.ศ. ๒๕๕5) 
   -  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 12,872 คน   
   จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 3,797 คน  คิดเป็นร้อยละ  75.63   
   - จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 2,872 คน  
   จากผู้มีสิทธิเลือกต้ังท้ังสิ้น 3,797  คน  คิดเป็นร้อยละ  75.63 
 

  โครงสร้างฝ่ายประจ าและการแบ่งส่วนราชการ 
พนักงานฝ่ายประจ า  ประกอบด้วย  ดังนี้ 

           พนักงานส่วนท้องถิ่น    จ านวน  ๒๐ คน   
    ลูกจ้างประจ า   จ านวน  - คน 
    พนักงานจ้างภารกิจ  จ านวน  8 คน  
    พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  3     คน 

 การแบ่งส่วนราชการส านัก/กอง  ดังนี้ 
     -  ส านักงานปลัด 
     -  กองคลัง 

-  กองช่าง 
 

  (๑.๒)  กระบวนการบริหารงานบุคคล 
  การบรรจุแต่งตั้ง  การย้าย  การโอน  การรับโอน  การเลื่อนละดับ  การเลื่อน

ขั้นเงินเดือน  การสอบสวน  การลงโทษทาววินัย  การให้ออกจากราชการ  การให้อุทรและ
ร้องทุกข์  หรือการอื่นใดท่ีเกี่ยวข้อง 

  การมอบหมายงานให้ตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
  การพัฒนาบุคลกร  โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ได้เข้ารับการฝึกอบรม  อบรม  

และแสวงหาความรู้  ในหน้าที่   ส่งเสริมสนับสนุนให้ศึกษาต่อถึงข้ันสูงสุด   
  ประกาศคุณธรรม  จริยธรรม  สร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน 
  การจัดท าแผนอัตราก าลังพนักงาน  ๓  ป ี
  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  การพิจารณาประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) 
  

      
(๓)  งบประมาณ 
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ปี พ.ศ. 
รายการ 

พ.ศ. ๒๕๕๓  ถึง  พ.ศ. ๒๕๕8 

พ.ศ.๒๕๕4 พ.ศ.๒๕๕5 พ.ศ. ๒๕๕6 พ.ศ. ๒๕๕7 พ.ศ. ๒๕๕8 

รายรับ 16,395,076 16,750,085.77 19,993,923.21 20,872,218.48 21,438,256.40 

รายจ่าย 12,736,256 14,555,975.09 14,897,078.88 16,126,869.68 18,201,516.86 

  
(๔)  เครื่องมืออุปกรณ์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนากมีเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินงาน  ดังนี้ 
(๔.๑)  ครุภัณฑ์ส านักงาน 

    1.1) เครื่องถ่ายเอกสารขาว-ด า    จ านวน   ๑   เครื่อง 
    ๑.2)  เครื่องพิมพ์ดีด     จ านวน   ๑   เครื่อง 

  ๑.3)  โพเดียม     จ านวน   2   แท่น 
  1.4)  เครื่องบันทึกเสียง  จ านวน   1   เครื่อง 

 (๔.๒)  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
    รถจักยานยนต์     จ านวน   1   คัน 
    รถยนต์    จ านวน   1   คัน 

  รถปฏิบัติการฉุกเฉิน    จ านวน   ๑   คัน(รับมอบจาก อบจ.) 
  เรือพาย      จ านวน   2   ล า 
  สัญญาณไฟกระพริบ    จ านวน   ๔   ชุด 

(๔.๓)  ครุภัณฑ์การเกษตร 
  เครื่องสูบน้ า      จ านวน   8  เครื่อง 

(๔.4)  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
  เครื่องรับส่งวิทยุชนิด  มือถือ ๑ - ๕  วัตต ์   จ านวน   4  เครื่อง 

(๔.5)  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  จ านวน   ๑   เครื่อง  
  จอรับภาพ    จ านวน   1   เครื่อง 

(๔.6)  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
ถังต้มน้ าร้อน      จ านวน   1   ถัง 

(๔.7) ครุภัณฑ์ดับเพลิง 
  ถังดับเพลิง      จ านวน  3  ถัง 

  (๔.8)  ครุภัณฑ์ส ารวจ 
  กล้องวัดระดับ      จ านวน   ๑   ตัว 

 (๔.9) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
    เครื่องคอมพิวเตอร์ (เฉพาะในส านักงาน)  จ านวน   8   เครื่อง   
    เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค   จ านวน    6   เครื่อง 
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    เครื่องปริ้นเตอร์    จ านวน   ๑4   เครื่อง 
 

๒.๓  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
 (๑)  พัฒนาแหล่งน้ า  ระบบประปา  เพื่อใช้ในการอุปโภค  บริโภค 

(๒)  ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา 
(๓)  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
(๔)  เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
(๕)  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตร 
(๖)  พัฒนาสังคม  ชุมชน  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
(๗)  ส่งเสริมการสาธารณสุขเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีข้ึน 
(๘)  พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
(๙)  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
(๑๐) มุ่งเน้นการบริการเชิงรุก  รวดเร็ว   มีประสิทธิภาพ  และโปร่งใส 
(๑๑) ให้ความส าคัญกับปัญหาของประชาชนและรีบเร่งแก้ไข 
(๑๒) พัฒนาชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่น่าอาศัย     
(๑๓) สร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในชุมชน 
(๑๔) ให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 

๒.๔  ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
(๑)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก มีเส้นทางการคมนาคมที่ใช้เป็นเส้นทางหลักในการสัญจรไปมา
ของราษฎรในต าบลและอ าเภอใกล้เคียง ดังนี้ 
 ถนนลาดยาง จ านวน   7   สาย  ดังนี ้
  1. ถนนทางหลวงชนบทบ้านเกาะฝ้าย – บางยา นศ 4045 
  2. ถนนทางหลวงสายปากพนัง- หัวไทร  นศ 4013 
  3. ถนนสายป่าพร้าว - ดอนโพรง 
  4. ถนนสายท่านา – บ้านทวด 
  5.  ถนนบางวุน – สังเมียน 
  6.  สายบ้านน าทรัพย์-บ้านป่าขลู 
  7.  สายคันคลองพระราชด าริ-ประตูระบายน้ าบ้านหน้าโกฎิ 
 การคมนาคมภายในหมู่บ้าน 
  1.  ถนน คสล.    จ านวน      16   สาย  
  2.  ถนนหินคลุก    จ านวน     39    สาย 
  3.  ถนนดินลูกรัง/ดิน   จ านวน       5     สาย     
 การโทรคมนาคม 
  - ตู้โทรศัพท์สาธารณะ   จ านวน      12    ตู้ 
  

การไฟฟ้า 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก มีจ านวน ครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้   4  ราย 
 การประปา    

  การบริการด้านการประปา   องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  มีดังนี ้
-  ครัวเรือนทั้งหมด                1,511    ครัวเรือน 
-  ครัวเรือนที่มีน้ าประปาใช้        908       ครัวเรือน 
ลักษณะการใช้ท่ีดิน 
  การใช้ที่ดินในพ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่ใช้ในการประกอบอาชีพทาง
เกษตรกรรม และประมง  
(๒)  ด้านเศรษฐกิจ 

๑)   โครงสร้างทางเศรษฐกิจ   
-  อาชีพเกษตรกรรม      
-  อาชีพประมง    
-  อาชีพรับจ้าง    
-  อาชีพค้าขาย    

๒)   การเกษตรกรรม 
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตร       

ที ่ส าคัญ  ได้แก่  ไร่จาก ข้าว ปาล์ม  เป็นต้น 
๓)  การพาณิชยกรรมและบริการ 

การพาณิชย์ 
สถานีบริการน้ ามัน 4     แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ  ๔๗ แห่ง  
 
สถานบริการ 
ร้านอาหาร  5 แห่ง 

๔)   การอุตสาหกรรม 
   -  โรงสีข้าวขนาดใหญ ่ จ านวน  1  แห่ง 
   -  โรงสีข้าวขนาดเล็ก จ านวน  3  แห่ง 

5)   การปศุสัตว์ 
-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม 

เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ 
6)  การประมง  
 -  มีการท าประมงชายฝั่งโดยเรือขนาดเล็กเป็นส่วนใหญ่ 

(๓)  ด้านสังคม 
๑)  ชุมชน/หมู่บ้าน  องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก มีชุมชนทั้งหมด  10  หมู่บ้าน 

(แบ่งตามเขตพ้ืนที่) ดังนี้ 
   หมู่ที่ 1  บ้านขนาบนาก 
   หมู่ที่ 2  บ้านป่าขลู 
   หมู่ที่ 3  บ้านบางวุน 
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   หมู่ที่ 4  บ้านท่านา 
   หมู่ที่ 5  บ้านปากช่อง 
   หมู่ที่ 6  บ้านบางอุดม 
   หมู่ที่ 7  บ้านสระศรีเมือง 
   หมู่ที่ 8  บ้านบางตะลุมพอ 
   หมู่ที่ 9  บ้านบ่อคณฑี 

 หมู่ที่ 10 บ้านหน้าโกฏิ 
๒)  ศาสนา 

      -  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ   วัด    4    แห่ง         
         

๓)  วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นที่ส าคัญ 
  -  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
  -  ประเพณีแหผ่้าขึ้นธาตุ   ประมาณเดือน   กุมภาพันธ์ 

-  ประเพณวีันกตัญญู   ประมาณเดือน เมษายน 
  -  ประเพณีวันเข้าพรรษา    ประมาณเดือน กรกฎาคม 

-  ประเพณสีารทเดือนสิบ   ประมาณเดือน กันยายน 
  -  ประเพณีวันออกพรรษา   ประมาณเดือน ตุลาคม 

-  ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน   พฤศจิกายน 
4)  กีฬา - นันทนาการ/พักผ่อน 

         ๑)  สนามกีฬา(อยู่ประจ า โรงเรียนแต่ละโรงเรียน) จ านวน    4    แห่ง  
         

 (๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 
๑)  โรงเรียนวัดขนาบนาก สังกัด สพฐ. สอนตั้งแต่ชั้นก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) ถึง 

ประถมศึกษาปีที ่ ๖ 
2)  โรงเรียนวัดโคกมะม่วง สังกัด สพฐ. สอนตั้งแต่ชั้นก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) ถึง 

ประถมศึกษาปีที ่ ๖ 
3)  โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ สังกัด สพฐ. สอนตั้งแต่ชั้นก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) ถึง 

ประถมศึกษาปีที ่ ๖ 
4)  โรงเรียนบ้านน าทรัพย์ สังกัด สพฐ. สอนตั้งแต่ชั้นก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) ถึง 

มัธยมศึกษา ปีที่ 3 
 
5)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล มีอยู่ 2 แห่ง 
 
 
 
 
 
 

 (๕)  สรุปผลการส ารวจข้อมูลพื้นฐานในเขตต าบลขนาบนาก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘   
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  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก ได้รับข้อมูลพ้ืนฐานในต าบลขนาบนาก จาก
พัฒนาชุมชน อ าเภอปากพนัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  เพ่ือน าผลการส ารวจมาพิจารณาแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึนให้แก่ชุมชน ผลการส ารวจพบว่าประชาชนในต าบลขนาบนากนั้น มีดังนี้ 
  ๑)  ประชาชนกรอายุตั้งแต่  ๓๕  ขึ้นไป  ไม่ได้ตรวจสุขภาพประจ าปี  จ านวน  ๒๙๑  คน 
  ๒)  ประชากรที่สูบบุหรี่  จ านวน  ๓๐๐  คน 
  ๓)  ประชากรที่ดื่มสุรา  จ านวน  ๑๗๑  คน 
  ๔)  ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่อปีต่ ากว่า  ๓๐,๐๐๐  บาท   จ านวน  ๙  ครัวเรือน    
  ผลการส ารวจดังกล่าว  ถือว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไข  
  การแก้ไขปัญหา  

 ๑)  ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนสนใจในสุขภาพมากขึ้น โดยการจัดโครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ ให้เห็นถึงผลดีของการรักษาสุขภาพ 

๒)  รณรงค์ ส่งเสริม จัดโครงการ/กิจกรรมงดสูบบุหรี่ – ดื่มสุรา ลด ละ เลิก เพ่ือให้
ประชาชนเกิดความตะหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่ – ดื่มสุรา   

๓)  ส่งเสริมการประกอบอาชีพต่างๆ ให้กับประชาชน เพ่ือเพ่ิมรายได้ แก้ไขปัญหาความ
ยากจนในชุมชน  

 
 (๖)  สรุปผลการส ารวจข้อมูล  กชช.  ๒ ค.  ประจ าปี  ๒๕๕๘   
 ตามท่ีพัฒนาชุมชนอ าเภอปากพนังได้ด าเนินการส ารวจข้อมูล กชช. ๒ ค. ประจ าปี ๒๕๕๘  

ในเขตต าบลขนาบนาก  เพ่ือน าผลการส ารวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่ชุมชน ผลการส ารวจ
สามารถสรุปตามตัวชี้วัดได้ ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดแบ่งเป็น  ๓  ระดับ  คือ   
๑  =  มีปัญหามาก 
๒  =  มีปัญหาปานกลาง 
๓  =  มีปัญหาน้อย/ไม่มีปัญหา 
ทั้งนี้  จะน าข้อมูลเฉพาะตัวชี้วัดที่ได้ คะแนน  ๑  มาพิจารณา   ดังนี้  
 ตัวช้ีวัดสภาพปัญหาของหมู่บ้าน (บ้านเหลื่อม) 

   ๑)  ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
    -  การได้รับความคุ้มครองทางสังคม  
   ๒)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    -  คุณภาพดิน   
   ตัวช้ีวัดสภาพปัญหาของหมู่บ้าน (บ้านตลาด)   
   ๑)  ด้านสุขภาพและอนามัย 
    -  การกีฬา 
   ๒)  ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
    -  การเรียนรู้โดยชุมชน 
    -  การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน                     

๓)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    -  คุณภาพดิน 
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       ตัวช้ีวัดสภาพปัญหาของหมู่บ้าน (บ้านหนองใหญ่)   
   ๑)  ด้านสุขภาพและอนามัย 
    -  การกีฬา 
   ๒)  ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
    -  การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน 
   ๓)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    -  คุณภาพดิน 
       ตัวช้ีวัดสภาพปัญหาของหมู่บ้าน (บ้านดอนทอง)   
   ๑)  ด้านความรู้และการศึกษา 
    -  การได้รับการศึกษา 
   ๒)  ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
    -  การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน 
   ๓)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    -  คุณภาพดิน  

 ตัวช้ีวัดสภาพปัญหาของหมู่บ้าน (บ้านกลาง)         
         

๑)  ด้านสุขภาพและอนามัย 
    -  การกีฬา 
   ๒)  ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
    -  การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน 
   ๓)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    -  คุณภาพดิน 
    -  คุณภาพน้ า 
  การแก้ไขปัญหา 

๑)  สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน  ไม่ว่าจะเป็น  
อ าเภอ  ต ารวจ โรงพยาบาล สาธารณสุข ผู้น าชุมชน  ร่วมท ากิจกรรมต่างๆ กับชุมชน  ให้ประชาชน
เกิดความไว้วางใจและได้รับความคุ้มครองทางสังคม  มีความเป็นกลาง  รับทราบปัญหาและเร่ง
แก้ไข 

๒)  อ านวยความสะดวก ประสานงาน ให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
๓)  ร่วมมือกับอ าเภอ  เกษตรอ าเภอ  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการใช้

ประโยชน์จากดินและน้ าให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ของชุมชน เพ่ือผลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส  
๔)  ร่วมมือกับสาธารณสุข โรงพยาบาล  โรงเรียน  ส่งเสริม  รณรง ป้องกัน  

สุขภาพและอนามัยของประชาชน  ส่งเสริม  จัดกิจกรรมการกีฬาในชุมชน   
   ๕)  ส่งเสริม สนับสนุน เปิดโอกาสให้เด็กได้รับการศึกษา จัดกิจกรรมให้ความรู้
ต่างๆ     
 
 

**************************************** 
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บทท่ี  ๓ 
แผนยุทธศาสตร์ 

  
 ยุทธศาสตร์ คสช. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนระดับชาติ (national plan) 
นโยบายของรัฐบาล นโยบายประชารัฐ และตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
 

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 
 

๓.๑  กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
 (๑)  การพัฒนาตาม ยุทธศาสตร์ คสช. 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑ การสร้างความเป็นธรรมในสังคม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน มีกลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ ให้เกิดประโยชน์
กับประชาชนในการใช้บริการอย่างแท้จริง  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๘ การปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน 
ในอนาคต ให้ทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๙ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน  

 

นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา  
ประกอบด้วยนโยบาย ๑๑  ด้าน  ดังนี้ 
๑)  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
๔)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ

พัฒนาและนวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการ

ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง   
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             มีทั้งหมด  ๑๒  ประการ  ดังนี้ 
๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
๓)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
๔)  ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
๗)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รูป้ฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑๐) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  
และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความ
ละอาย  เกรงกลังต่อบาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
นโยบายของคณะรัฐมนตรี 
   1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
            โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทาง
ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่ง
สั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ โดยไม่ค านึงถึงความรู้สึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจ านวนมาก 
ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณีย
กิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริ มให้เจ้าหน้าที่
สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถน าหลักดังกล่าวมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรง
วางรากฐานไว้ให้แพร่หลายและเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนใน
ที่สุด 
   2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
            2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ประกอบด้วย 
             -การบริหารจัดการชายแดน  
             -การสร้างความมั่นคงทางทะเล  
             -การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ  
             -การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
             -การเสริมสร้างในการปฏิบัติการทางการทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความ
ร่วมมือเพ่ือป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกระดับทวิภาคีและ
พหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการบริหารจัดการพ้ืนที่
ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบเฝ้า
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ตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย ก าหนดให้ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ การกระท าอันเป็นโจร
สลัด การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไข 
โดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและจัดการปัญหาอื่นๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหาสถานะ
และสิทธิของบุคคล การปรับปรุงการเข้าเมือง การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 
   2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์เข้าใจ 
เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็น
ต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็นพหุ
สังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อนเพ่ือซ้ าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วย
คลี่คลายปัญหาได้ 
            2.3 พัฒนาและเสริมสร้างของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อม
ในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ ส่งเสริมและพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือ
น าไปสู่การพ่ึงพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ สามารถบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับ
ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้ พร้อมทั้งน าศักยภาพของกองทัพในยามปกติมาสนับสนุนการ 

 
พัฒนาประเทศ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาความมั่นคง
ภายในโดยมุ่งระดมสรรพก าลังจากทุกภาคส่วนทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค และนานาชาติ โดยเฉพาะ
อาเซียนและประชาคมโลก ให้สามารถด าเนินงานร่วมกันเป็นเครือข่ายได้ 
            2.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการ
ต่างประเทศเป็นส่วนประกอบส าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะน ากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน การ
แลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะ
สากล เป็นต้น 
   3. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
            3.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่
ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพ
แรงงาน โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมี
มาตรฐาน ทั้งจะเชื่อมโยงข้อมูลและการด าเนินการระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน เพ่ือให้ตรงกับความ
ต้องการของพ้ืนที่และประเทศโดยรวม นอกจากนี้จะส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมาย
มากขึ้น 
            3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรม
ต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน โดยการปรับปรุง
กฎหมายข้อบังคับท่ีจ าเป็นและเพ่ิมความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ 
            3.3 ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบ
สวัสดิการชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรม
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และการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ตามอัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก 
            3.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือ
กิจกรรมที่เหมาะสม เพ่ือสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน 
สถานพักฟ้ืน และโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้ง
พัฒนาระบบการเงินการคลังส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ 
            3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน โดยสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคม
ของแรงงานอาเซียน 
            3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว 
            3.7 แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล้ าเขตป่าสงวน โดยการกระจาย
สิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่ได้รุกล้ า และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ใน
ครอบครองของผู้ที่มิใช่เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมส ารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขต
ที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพ้ืนที่ป่าที่ไม่ชัดเจน อันก่อให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับรัฐ 
 
  4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
            4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบ
และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตาม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้าง
เสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาอาชีพ ในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนา
ก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
            4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้
สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการ
กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้
เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยอาจจะ
พิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
            4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน
ทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและท่ัวถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจาย
อ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและ
คล่องตัว 
   4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สามารถมีความรู้และ
ทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการ
เรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียน การแก้ปัญหา การรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน การมีคุณธรรม 
จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 
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   4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะ
โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับ
มาตรฐานวิชาชีพ 
            4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการ
สอนเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 
            4.7 ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ สนับสนุนให้องค์กรทาง
ศาสนามีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและ
ความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม 
   4.8 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือการเรียนรู้สร้างความภูมิใจในประวัติศาสตร์
และความเป็นไทย น าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 
  4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและ
วัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพ่ือเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรม
ของประชาคมอาเซียนและเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 
   4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพ่ือเปิดพ้ืนที่สา
ธารระให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
   5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
            5.1 วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมี
คุณภาพโดยไม่มีความเหลื่อมล้ าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบ
หลักประกันสุขภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
            5.2 พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา 
สร้างกลไกจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน การกระจาย
บุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น และให้ภาคเอกชนสามารถมีส่วนร่วมในการจ้าง
บุคลากรเพ่ือจัดบริการสาธารณสุขโดยรัฐเป็นผู้ก ากับดูแล สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการ
พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยส่งเสริมการร่วมลงทุนและการใช้ทรัพยากรและ
บุคลากรร่วมกันโดยมีข้อตกลงที่รัดกุมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 
   5.3 เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติ
ซ้ า โดยมีเครือข่ายหน่วยเฝ้าระวัง หน่วยตรวยวินิจฉัยโรค และหน่วยที่สามารถตัดสินใจเชิงนโยบายในการ
สกัดกั้นการแพร่ระบาดได้ทันท่วงที 
   5.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันน าไปสู่การบาดเจ็บและ
เสียชีวิต โดยการร่วมมือระหว่างฝ่ายต่างๆ ในการตรวจจับเพ่ือป้องกัน การรายงานและการดูแลผู้บาดเจ็บ 
   5.5 ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให้มี
น้ าใจนักกีฬา มีวินัย ปฎิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพ
สามารถแข่งขันในระดับชาติจนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ 
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            5.6 ประสานการท างานระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในสังคม เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ 
โดยจัดให้มีมาตรการและกฎหมายที่รัดกุม เหมาะสมกับประเด็นท่ีเป็นปัญหาใหม่ของสังคม 
   5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข โดยจัด
ให้มีบุคลากรและเครื่องมือที่ทันสมัย และให้มีความร่วมมือทั้งระหว่างหน่วยงานในประเทศและหน่วยงาน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในการป้องกันและรักษาโรคที่มีความส าคัญ 
   6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
            รัฐบาลจะด าเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการทันที 
ระยะต่อไปที่ต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานที่ค้างคาอยู่ และระยะยาวที่ต้องวางรากฐานเพ่ือความเจริญเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนี้ 
            6.1 ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะ
พ้นก าหนดภายในสิ้นปีนี้ และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติได้จัดท าไว้ โดยติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแตระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น 
รวมทั้งจะดูแลไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า เพ่ือช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค 
            6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้
จัดท าไว้ โดยน าหลักการส าคัญของการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ให้
ความส าคัญในการบูรณาการงบประมาณ และความพร้อมในการด าเนินงานร่วมน าแหล่งเงินอ่ืนมา
ประกอบการพิจารณาด้วย เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประหยัด ไม่ซ้ าซ้อน และมี
ประสิทธิภาพ ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจ าเป็น 
และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพ่ือความโปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการเพ่ิ ม
ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น เพ่ือช่วยสร้างงานและกระตุ้น
การบริโภค โดยจะจัดให้มีระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า 
            6.3 กระตุ้นการลงทุนด้ายการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่น
ขออนุมัติส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และน าโครงการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานประเภทที่มี
ผลตอบแทนดี เช่น โครงการขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร มาจัดท าเป็นโครงการลงทุนร่วมกับเอกชน ซึ่ง
จะช่วยสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีท้ังในวงการก่อสร้าง วงการอสังหาริมทรัพย์ และการตลาดเงิน 
              6.4 ดูแลเกษตรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การลดต้นทุนการผลิต การ
ช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ตลอดจนถึงการใช่กลไกตลาด
ดูแลราคาสินค้าเกษตรประเภทที่ราคาต่ าผิดปกติให้สูงขึ้นตามสมควร 
            6.5 ลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว เช่น ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรอง
มาตรฐานสินค้าและมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น ให้สะดวกรวดเร็วขึ้น ตลอดจนลดขั้นตอนของ
กระบวนการด้านธุรการและเอกสารอื่นๆ ที่จะช่วยให้ระบบการขนส่งสินค้าเร็วขึ้น พร้อมทั้งแสวงหาตลาดที่มี
ศักยภาพเพ่ือขยายฐานการส่งออกซ่ึงครอบคลุมถึงการค้าชายแดนที่มีความส าคัญมากข้ึน 
            6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลด
ผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพ้ืนที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่จะท าได้ และสร้าง
สิ่งจูงใจและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุม
แหล่งท่องเที่ยวอันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้ เช่น กลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสุขภาพ เช่น น้ าพุร้อนธรรมชาติ ทั้งจะให้เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่
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พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในประเทศทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้นการให้ความรู้และเพ่ิมมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การควบคุมสินค้า
และบริการให้มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม ตลอดจนการอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว 
            6.7 ในระยะยาวต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกันเพ่ือที่จะ
สนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม 
            6.8 แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพ้ืนที่ และปัญหา
ขาดแคลนน้ าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล ซึ่งน าความเสียหายและทุกข์ร้อนมาให้แก่เกษตรกร โดยระดมความ
คิดเห็นเพ่ือหาทางป้องกันไม่ให้เกิดน้ าท่วมรุนแรงดังเช่นเหตุการณ์น้ าท่วมในปี 2554 และหาวิธีที่จะ
แก้ปัญหาน้ าท่วมเฉพาะพ้ืนที่ให้ลดลงโดยเร็ว ไม่กระทบต่อพืชผล ส่วนภาวะภัยแล้งจนเกิดการขาดแคลนน้ า
เพ่ือการเกษตรนั้น รัฐบาลจะเร่งด าเนินการสร้างแหล่งน้ าขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุมทั่วพ้ืนที่เพาะปลูกให้
มากที่สุด ซึ่งจะสามารถท าได้ในเวลาประมาณ 1 ปี 
            6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระ
ภาษีที่เหมาะสมระหว่างน้ ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ
ประเทศและให้ผู้บริโภคระมัดระวังที่จะใช้อย่างฟุ่มเฟือย รวมถึงด าเนินการให้มีการส ารวจและผลิตก๊าซ
ธรรมชาติและน้ ามันดิบรอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบก และด าเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นโดย
หน่วยงานของรัฐและเอกชน ทั้งจากการใช้ฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิงและจากพลังงานทดแทนทุกชนิด ด้วยวิธีการ
เปิดเผย โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการ
พัฒนาพลังงาน 
            6.10 ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บอย่างครบถ้วน โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้คง
ภาษีเงินได้ไว้ในระดับปัจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีทางด้าน
การค้าและขยายรากฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึ่งจะจัดเก็บจากทรัพย์สิน เช่น ภาษีมรดก ภาษีจาก
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยให้มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยให้น้อยที่สุด รวมทั้งปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงิน
ได้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีรายได้น้อย และยกเลิกการยกเว้นภาษีประเภทที่เอ้ื อประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีฐานะ
การเงินดี เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น 
            6.11 บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งจ านวนสูงมากกว่า 
700,000 ล้านบาท และเป็นภาระงบประมาณใน 5 ปีข้างหน้า อันจะท าให้เหลืองบประมาณเพ่ือการลงทุน
พัฒนาประเทศน้อยลง โดยประมวลหนี้เหล่านี้ให้ครบถ้วน หาแหล่งเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ทั้งหมด และยืด
ระยะเวลาช าระคืนให้นานที่สุดเพื่อลดภาระของงบประมาณในอนาคต 
            6.12 ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    -ด้านการขนส่งและคมนาคมทางบก โดยเริ่มโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใน
กรุงเทพมหานคร และรถไฟฟ้าเชื่อมกรุงเทพมหานครกับเมืองบริวารเพ่ิมเติมเพ่ือลดเวลาในการเดินทางของ
ประชาชนและเพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน เพ่ือตั้งฐานให้รัฐบาลต่อไปท าได้ทันที  
             -ด้านคมนาคมทางอากาศ โดยปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ท่า
อากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสากลในภูมิภาค เพ่ือให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการบินของประเทศ การซ่อม
บ ารุงอากาศยาน และการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทางอากาศให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ในระดับสากล รวมทั้งการใช่ท่าอากาศยานในภูมิภาคเสริมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอน
เมือง เช่น ท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นต้น 
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             -ด้านการคมนาคมทางน้ า โดยพัฒนาการขนส่งสินค้าทางล าน้ าและชายฝั่งทะเล 
เพ่ือลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศ เริ่มจากการเร่งรัดพัฒนาท่าเทียบชายฝั่งที่ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือ
ชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ตลอดจนผลักดันให้ท่าเรือในล าน้ าเจ้าพระยาและป่าสักมีการใช้ประโยชน์ในการ
ขนส่งสินค้าภายในประเทศและเชื่อมโยงกับท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้งการขุดลอกร่องน้ าลึก 
            6.13 ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของ
หน่วยงานในระดับนโยบาย หน่วยงานก ากับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหน่วยงานก ากับดูแล
ระบบราง เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย โครงสร้างอัตราค่าบริการที่เป็น
ธรรม การลงทุน การบ ารุงรักษาและการบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให้เป็น
โครงข่ายหลักของประเทศ รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสาขาขนส่งและการ
ประกอบกิจการโลจิสติกส์ให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และมีความชัดเจนในทางปฏิบัติ 
รวมทั้งสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในภาคขนส่งเพ่ิมข้ึน 
            6.14 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และตรวจสอบได้ โดยจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจที่ชัดเจน พร้อมทั้งก าหนดเป้าหมายและ
มาตรการที่จะแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูกิจการของรัฐวิสาหกิจ ที่มีปัญหาด้านการเงินและการด าเนินงานให้
เกิดผลในทางปฏิบัติ ตลอดจนพิจารณาความจ าเป็นในการคงบทบาทการเป็นรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพของรัฐในการพัฒนา
ประเทศและพัฒนากลไกการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจที่เข้มแข็ง เพ่ือให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม ค านึงถึง
ผลประโยชน์ของประเทศส่วนรวม คุ้มครองผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถให้บริการ
ประชาชนได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการบริหารจัดการหนี้ทั้งในส่วนที่รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
รับภาระอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพเพ่ือลดภาระทางการคลัง 
            6.15 ในด้านเกษตรกรรม ด าเนินการใน 2 เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้า
เกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การแบ่งเขตเพ่ือปลูกพืชผลแต่ละชนิด และการ
สนับสนุนให้สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรเพ่ิมบทบาทในฐานะผู้ซื้อพืชผลจนถึงการแปรรูป
และส่งออกได้ แล้วแต่กรณี เพ่ือให้สหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่อีกรายหนึ่ง ซึ่งจะช่วยคาน
อ านาจของกลุ่มพ่อค้าเอกชนที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีความสมดุลมากข้ึน  
            6.16 ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐาน
ของประเทศ เช่น ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า โดยการพัฒนา
วัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่อาหารไทยบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา ส่งเสริมการ
วิจัยเกษตรแปรรูป เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและแก้ไขปัญหาที่ส าคัญของประเทศ เป็นต้น ส่งเสริม
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้ างสรรค์ และส่งเสริม
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อปรับกระบวนการผลิตสู่ระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ 
            6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้
เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพ่ิมองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุงประมิทธิภาพของ
กระบวนการผลิต ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร ปรับโครงสร้างกลไก
การสนับสนุนและการขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นระบบและมีเอกภาพที่ชัดเจนทั้งใน
ด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการทางการเงินและการลงทุนส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การตลาดและโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศ 
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            6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้
อย่างจริงจัง ซึ่งจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่งหมาย
รวมถึงการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง ทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์
สื่อสารดิจิทัล อุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัล และการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและ
ธุรกิจบริการอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรงให้ดูแลและผลักดันงานส าคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้ และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือ
ขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง 
 7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
   7.1 เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียนและ
ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งและ
โทรคมนาคมท่ีเชื่อมโยงระหว่างกันของอาเซียน ระบบการออกใบรับรอง/ใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันในอาเซียน รวมทั้งการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากความตกลงทางการ
ค้าการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่มีผลใช้บังคับแล้ว เร่งขยายการจัดท า
ข้อตกลงการยอมรับร่วมกันของสินค้าด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโดยให้ความส าคัญต่อสินค้าที่
ประเทศไทยมีศักยภาพสูงโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค รวมถึงการปรับกฎเกณฑ์การค้าและระบบ
พิธีการศุลกากรให้สะดวก ลดขั้นตอนต่างๆ หรือยกเลิกขั้นตอนบางเรื่อง และปรับระบบภาษีและการอ านวย
ความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือดึงดูดให้มีการตั้งส านักงานปฏิบัติการประจ าภูมิภาคที่กรุงเทพมหานคร เพ่ือพัฒนาให้
กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า การลงทุนของภูมิภาคได้ในที่สุด 
   7.2 พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ โดยสอคล้ องกับ
ข้อตกลงในการเคลื่อนย้ายในด้านสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และปัจจัยการผลิตต่างๆ ที่เปิดเสรี
มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยให้สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสามารถ
ด าเนินธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือน าไปสู่ความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทาน
ตลาดโลกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานการผลิตสินค้าหลายชนิดและธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ประเทศไทยได้เข้าไป
ลงทุนขยายฐานการผลิตในประเทศอ่ืนในอาเซียนมาเป็นเวลานานแล้ว ตลอดจนกลุ่มการผลิตที่
ผู้ประกอบการของไทยเตรียมที่จะขยายฐานการผลิตเพ่ิมเติมอีกหลายชนิด ซึ่งช่วยให้ประเทศไทยมีฐานการ
ผลิตสินค้าคุณภาพหลากหลายเพื่อขายในตลาดต่างๆ ได้มากขึ้น ทั้งในอาเซียนและในตลาดโลก และเป็นการ
ช่วยเหลือประเทศเพ่ือนบ้านในกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม 
   7.3 พัฒนาแรงงานภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งแรงาน
วิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้
เกิดผลในทางปฏิบัติโดยค านึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพใน 8 
กลุ่มที่มีข้อตกลงการเปิดเสรีในอาเซียนควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการผลิตให้เพียงพอ การยกระดับฝีมือ
แรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น การส่งเสริมการพัฒนาระบบ
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ือใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน 
   7.4 เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภาคและภูมถาค
อาเซียน โดยเร่งขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มน้ า
โขง 6 ประเทศ (GMS) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) แผนความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความ
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ร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียนซึ่งจะ
ช่วยสนับสนุนให้ความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ในอาเซียนสัมฤทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
            7.5 ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่ง
แปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน เพ่ือยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการ
รายย่อยสู่ตลาดที่กว้างขวางยิ่งขึ้นทั้งในประเทศและระหว่างประเทศและขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจแก่พ้ืนที่ต่างๆ ภายในประเทศด้วย 
            7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่าย
การคมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการ
ลงทุนข้ามแดน โดยปรับปรุงโครงข่ายระบบถนน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) และสิ่ง
อ านวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่งสินค้าข้ามแดนอย่างต่อเนื่อง โดยระยะแรกให้ความส าคัญกับ
ด่านชายแดนที่ส าคัญ 6 ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และบ้านคลอง
ใหญ่ ซึ่งจะท าให้ระบบขนส่งและโลจิสติกส์สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
รองรับปริมาณการเดินทางและการขนส่งที่คาดว่าจะเพ่ิมข้ึนจากการเข้าสู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และ
นวัตกรรม 
            8.1 สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งเป้าหมายให้ไม่ต่ า
กว่า 1% ของรายได้ประชาชาติ และมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันและมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศที่มีระดับ
การพัฒนาใกล้เคียงกัน และจัดระบบบริหารงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้มีเอกภาพ
และประสิทธิภาพ โดยให้มีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน 
   8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิศาสตร์ การผลิตก าลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การ
เชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการท างาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปท างานใน
ภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจาก
หน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ 
   8.3 ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการท างานวิจัย
และพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาค
หรือกลุ่มจังหวัด เพื่อให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัยของรัฐ และภาคเอกชน 
            8.4 ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง 
ยานยนต์ ไฟฟ้า การจัดการน้ าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนาและนวัตกรรมของไทย
ตามความเหมาะสม ไม่เพียงแต่จะใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศส่งเสริมการใช้เครื่องมือ วัสดุ และสินค้าอ่ืนๆ 
ที่เป็นผลจากการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศในวงกว้าง โดยจัดให้มีนโยบายจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่
เอ้ืออ านวย เพ่ือสร้างโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ ในกรณีที่จ าเป็นจะต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์ห รือ
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ จะให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ในอนาคตด้วย 
   8.5 ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการ
วิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญาที่ส าคัญในการ่ อยอดสู่การใช้เชิง
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พาณิชย์ของภาคอุตสาหกรรมให้มีความพร้อม ทันสมัย และกระจายในพ้ืนที่ต่างๆ เช่น การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การตั้งศูนย์วิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการสถาบัน และศูนย์วิจัย เป็นต้น 
 9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
             9.1 ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดย
ให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน เร่งรัดกระบวนการ
พิสูจน์สิทธิการถือครองที่ดินในเขตที่ดินของรัฐโดยน าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ ปรับปรุง
กฎหมายให้ทันสมัยและสร้างบรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ป่าต้นน้ าและพ้ืนที่อนุรักษ์ที่มีความส าคัญเชิงนิเวศ ก าหนดพ้ืนที่แนวกันชนและที่ราบเชิง
เขาให้เป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์การปลูกป่าเพ่ือป้องกันภัยพิบัติและป้องกันการบุกรุกป่า ขยายป่าชุมชน และ
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่เอกชนเพ่ือลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติ รวมทั้ง
ผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ เช่น 
โครงการปลูกป่าเพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เป็น
ต้น 
   9.2 ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน ค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว สร้างโอกาสในการเข้าถึงและแบ่งปัน
ผลประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม เพ่ือสร้างความเป็นอยู่ที่ดี
ของประชาชน ความมั่นคงทางด้านอาหาร สุขอนามัย สนับสนุนวิถีชีวิตของชุมชน และการพัฒนาเพ่ือสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมทั้งให้การคุ้มครองเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยทางชีวภาพ 
             9.3 ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยยึด
แนวพระราชด าริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ เช่น การก าหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน  พ้ืนที่ใดที่
สงวนหรือกันไว้เป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์ก็ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด พ้ืนที่ใดสมควรให้ประชาชนใช้
ประโยชน์ได้ก็จะผ่อนผันให้ตามความจ าเป็นโดยใช้มาตรการทางการบริหารจัดการ มาตรการทางสังคม
จิตวิทยา และการปลูกป่าทดแทนเข้าด าเนินการ ทั้งจะให้เชื่อมโยงกับการส่งเสริมการมีอาชีพและรายได้อ่ืน
อันเป็นบ่อเกิดขอเศรษฐกิจชุมชนที่ต่อเนื่อง เพ่ือให้คนเหล่านั้นสามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยที่ดินยังเป็นของรัฐ จะจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ จัดท าทะเบียนผู้ถือครองที่ดินใน
ที่ดินของรัฐ ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการที่ดินของรัฐและเอกชนให้มีเอกภาพเพ่ือท าหน้าที่ก าหนด
นโยบายด้านที่ดินในภาพรวม และปรับปรุงกลไกภาษีเพ่ือกระจายการถือครองที่ดิน เร่งรัดการจัดสรรที่ดิน
ให้แก่ผู้ยากไร้โดยไม่ต้องเป็นกรรมสิทธิ์ แต่รับรองสิทธิร่วมในการจัดการที่ดินของชุมชน ก าหนดรูปแบบที่
เหมาะสมของธนาคารที่ดินเพ่ือให้เป็นกลไกในการน าทรัพยากรที่ดินมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
            9.4 บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ จัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศและมีกระบวนการบูรณาการแผนงานและ
งบประมาณร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การจัดท าแผนงานโครงการไม่เกิดความซ้ าซ้อนมีความ
เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า โดยจัดตั้ง
หรือก าหนดกลไกในการบริหารจัดการน้ าพร้อมทั้งมีการน าเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในระบบของ
การบริหารจัดการน้ าและการเตือนภัย 
            9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค 
เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความส าคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ
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เป็นล าดับแรก ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้าง
สะสมในสถานที่ก าจัดขยะในพ้ืนที่วิกฤติ ซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลัก ในพื้นที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอย
ด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ด าเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้นจะวางระเบียบมาตรการ
เป็นพิเศษ โดยก าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและให้แยกเป็น
สัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน ส าหรับขยะของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อ จะพัฒนาระบบ
ก ากับติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมี โดยลดความเสี่ยงอละ
อันตรายที่เกิดจากการรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุ ให้ความส าคัญในการจัดการอย่างครบวงจร และใช้
มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด 
   ในระดับพ้ืนที่ จะเร่งแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่มาบตาพุดซึ่งเป็นฐานอุตสาหกรรมหลักของ
ประเทศอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการลดและขจัดมลพิษ การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรม รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงขีด
ความสามารถโครงสร้างพ้ืนฐาน และการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
   10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปราม
การทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
            10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ 
ภูมิภาค และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมี
เส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไข
กฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตราก าลัง
และปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และ
การอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของ
ภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ใน
ระบบราชการ โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็นและตามที่กฎหมายเอ้ือให้
สามารถด าเนินการได้ 
            10.2 ในระยะแรก กระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริหารสาธารณะได้
รวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย ก าหนดผู้ รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่
แน่นอน ระยะเวลาด าเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง 
ประวิงเวลา หรือใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาส หรือสร้างความเสียหายแก่
ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจ 
การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ 
   10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุก
ทั้งในรูปแบบการเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้ องเดินทางเข้ามายัง
ส่วนกลาง ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลาย ซึ่งจัดตั้งตามที่ชุมชน
ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้สะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบ
ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนา
หน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด มี
ประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 
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            10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการ
ป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน
บุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ 
   10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกใน
การรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตปละประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่าง
เคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร 
หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ 
ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 
            10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วน
แห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน ทังจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของ
หน่วยงานของรัฐ และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะน ากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น  การ
จัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ เป็นบรรทัดฐานแล้ว
มาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 
   10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งจะวางมาตรการ
คุ้มครองพยานและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดย
ไม่ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง 
   11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
            11.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมาย
อ่ืนๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการ
แผ่นดิน การประกอบธุรกิจหรือไม่เอ้ือต่อศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ โดยจะใช้กลไกของ
หน่วยงานเดิมที่มีอยู่และระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็นผู้เร่งด าเนินการ 
   11.2 เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดท ากฎหมายให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเอกชนและประชาชนได้ตามหลักเกณฑ์
ที่จะเปิดกว้างขึ้น และให้บุคลากรของหน่วยงานทางกฎหมายมีส่วนให้ความรู้เสริมศักยภาพในทางกฎหมาย
มหาชน การด าเนินคดีทางปกครอง การยกร่างกฎหมาย และการตีความกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐใน
หน่วยงานต่างๆ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและเก้ือกูลการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชน 
            11.3 ในระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาการแทรกแซง
ของรัฐ 
   11.4 น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพ่ือเร่งรัดการด าเนินคดี
ทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว เกิดความเป็นธรรม และมีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน สามารถใช้ติดตามผลและ
น าไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมได้ 
  11.5 ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความ
เป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว ส่งเสริมกองทุนยุติธรรม เพ่ือคุ้มครองช่วยเหลือคนจน
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และผู้ด้อยโอกาส คุ้มครองผู้ถูกล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผู้บริสุทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากความ
ไม่เป็นธรรม โดยเน้นความสุจริตและความมีประสิทธิภาพของภาครัฐ ความเป็นธรรมของผู้ได้รับผลกระทบ 
และการไม่แอบอ้างฉวยโอกาสโดยทุจริตจากระบบการช่วยเหลือดังกล่าว 
   11.6 น ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและ
ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือกระท าผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ 
แรงงานทาส การก่อการร้ายสากล ยาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติ 
 

(๒)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
      แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 

แผนพัฒนาฯ 11 ใช้แนวคิดที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 -10 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” ที่ให้ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” และ “สร้างสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิต ิ

วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ  
   “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง” 
   พันธกิจ 
   1. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการ
คุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรม
อย่างเสมอภาค  ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบ
บริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม 
   2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลง  
   3. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ความคิด
สร้างสรรค์และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภค
ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม 
   4. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมี ส่วนร่วม
ของชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย  
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
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5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

พันธกิจ 
 1. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพทุกคนมีความมั่นคงในชีวิตได้รับการคุ้มครองทาง
สังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค
ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ที่โปร่งใสเป็นธรรม 
 2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรมเรียนรู้ตลอดชีวิตมีทักษะและการดารงชีวิตอย่างเหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัยสถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 
 3. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์และ
ภูมิปัญญาสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมพร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
 4. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน
รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ตารางท่ี 1 แสดงประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 

ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทาง 
1) ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเป็นธรรมในสังคม 

1) สร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถจัดการ
ความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง 
2) จัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิพึงมีพึงได้ เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจกและสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 
3) เสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและสร้าง
การมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี 
4) เสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้แน่นเฟ้นเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 

2) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างยั่งยืน 

1) การส่งเสริมคนไทยที่มีศักยภาพและความพร้อมให้มีบุตรเพิ่มขึ้น และมีการ
กระจายตัวประชากรที่สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 
2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศใน
อนาคต  
3) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4) เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยมาขับเคลื่อนกระบวนการการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทาง 
3) ยุทธศาสตร์ความ
เข้มแข็งภาคเกษตร 
ความมั่นคงของอาหาร
และพลังงาน 

1) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน  
2) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและสร้างมูลค่า  
3) สร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร 
4) สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานชีวภาพและชีวมวลในระดับครัวเรือนและ
ชุมชน 
5) ปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความสมดุลด้านอาหารและพลังงาน 
6) สร้างความมั่นคงด้านพลังงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็ง
ภาคเกษตร 

4) ยุทธศาสตร์การปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจสู่
การเติบโตอย่างมี
คุณภาพและยั่งยืน 

1) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจบนฐานความรู้ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยปรับ
โครงสร้างการค้าและการลงทุน 
2) ปรับระบบการแข่งขัน 
3) บริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมให้มีเสถียรภาพโดยการบริหารจัดการด้านการเงิน 

5) ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคเพ่ือ
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

1) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือ
ในอนุภูมิภาคต่างๆ 
2) พัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาค 
3) สร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
4) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาคโดยมีบทบาทที่
สร้างสรรค์ เพ่ือเป็นทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก 
5) สร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ 
6) ป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่
ระบาดของโรคภัย 
7) เสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
8) ปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่
ระดับชุมชนท้องถิ่น 
9) สนับสนุนการเปิดการค้าเสรีและก าหนดแนวทางป้องกันผลเสียที่จะเกิดข้ึน 
 

 
6) ยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 
1) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2) ปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและ
สังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3) ยกระดับขีดความสามารถในการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
เพ่ือให้สังคมมีความยืดหยุ่นและมีภูมิคุ้มกัน  
4) สร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤติภาวะโลกร้อน 
5) เพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและ
พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  
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  (๓)  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  

รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วมของประชาชน  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตน
ได้เพ่ิมมากข้ึน  รวมทั้งจะมุ่งเพ่ิมประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการ
แผ่นดินและการให้บริการประชาชน  ทั้งนี้  เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น ดังนี้ 
  นโยบายที่  ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก  
   สถานการณ์ของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาต้องประสบกับปัญหาความคิดเห็นที่
แตกต่างกัน ในสังคม ซึ่งส่งผลต่อความสามัคคีและความปรองดองของคนในชาติ ประกอบกับประชาชนได้รับ
ผลกระทบจาก ปัญหาทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องของราคาพลังงานและค่าครองชีพที่สูงขึ้น มีความเหลื่อมล้ า
ทางเศรษฐกิจและ ปัญหาทางสังคม อาทิ ปัญหายาเสพติด ปัญหาการทุจริต และปัญหาคุณภาพของระบบ
การศึกษา ตลอดจน ปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือน
บ้าน สถานการณ ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวเป็นปัญหาเร่งด่วนที่รัฐบาลได้ก าหนดเป็นนโยบายที่ต้องเร่งแก้ไขให้ลุล่วง
โดยเร็ว เพ่ือให้ สังคมไทยกลับสู่ความสงบ เกิดความสามัคคีของคนในชาติ มีความมั่นคง และประชาชน
สามารถมีรายได้ที่ เพียงพอกับค่าใช้จ่าย และมีโอกาสในการสร้างรายได้เพ่ิมขึ้น ซึ่งการด าเนินการตาม
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน จะครอบคลุมการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่ประเทศไทยและคนไทยก าลังเผชิญ
อยู่ใน ๓ เรื่อง ได้แก่  
   ๑. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ การสร้างความมั่นคงให้
เกิดข้ึนในสังคม และการพัฒนาการเมืองของประเทศ เพ่ือให้คนไทยหันกลับมาอยู่ร่วมกันอย่างพ่ีอย่างน้อง มี
ความสามัคคี สังคมไทยมีความสงบสุข และปลอดจากปัญหายาเสพติด ปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ความไม่สงบ ในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ เพ่ือขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง โดยเร่ง
ด าเนินการสร้าง ความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ การแก้ไขปัญหายาเสพติดตามพระราชเสาวนีย์ของ
สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนารถ การปูองกันและปราบปรามคอร์รัปชั่นในภาครัฐ การแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง  
    ๒. การแก้ไขปัญหาค่าครองชีพของประชาชน และการสร้างโอกาสในการสร้าง
รายได้ และ การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเยาวชนและประชาชน โดยเพ่ิมรายได้ให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ 
ควบคู่ไปกับ การลดรายจ่ายของประชาชน ทั้งในด้านราคาสินค้าและราคาพลังงาน สร้างโอกาสในการเข้าถึง
แหล่งเงินทุน เพ่ือการสร้างอาชีพ รวมทั้งการสร้างหลักประกันในด้านสุขภาพ และการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ 
เพ่ือพัฒนา การศึกษาของเยาวชนไทย  
    ๓. การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรเพ่ือการเกษตร การสร้างรายได้ของ
ประเทศ และ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับต่างประเทศเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดย
สร้างความมั่นคง ของภาคการผลิตทางการเกษตร ด้วยการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการและการขยาย
เขตพ้ืนที่ชลประทาน การสร้างรายได้เข้าประเทศผ่านการท่องเที่ยว และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจของ

6) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม 
7) ควบคุมและลดมลพิษ 
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ประเทศด้วยการฟ้ืนฟู สัมพันธ์อันดีและความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศต่าง ๆ รวมทั้งการลดภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลและการขยาย ฐานภาษีเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน และรองรับการเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
    การด าเนินการดังกล่าวของรัฐบาลภายใต้นโยบายเร่งด่วนที่จะด าเนินการในปีแรก 
รัฐบาลได้ ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์และวิธีด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้ 
    ๑.๑  สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตย 
    ๑.๒  ก าหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ 
    ๑.๓  ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง 
    ๑.๔  ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพ้ืนที่
ชลประทาน 
    ๑.๕  เร่งรัดสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมา
สู่พื้นที ่จังหวัดชายแดนใต้ 
    ๑.๖  เร่งฟ้ืนฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและ
นานาประเทศ 
    ๑.๗  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะ
เงินเฟ้อ และราคาน้ ามันเชื้อเพลิง 
    ๑.๘  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพ่ิมก าลังซื้อภายในประเทศ สร้าง
สมดุลและ ความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค 
    ๑.๙  ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้เหลือร้อยละ ๒๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และ
ลดลงเหลือ ร้อยละ ๒๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
    ๑.๑๐  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
    ๑.๑๑  ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
    ๑.๑๒  เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ 
    ๑.๑๓  สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือการสร้าง
เอกลักษณ ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น 
    ๑.๑๔  พัฒนาระบบประกันสุขภาพ 
    ๑.๑๕  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน 
    ๑.๑๖  เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่ าง
กว้างขวาง 
  นโยบายที่  ๒  นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ 
    ความมั่นคงของประเทศมีความส าคัญต่อการด ารงอยู่และพัฒนาเพ่ือสร้างความ
เจริญของประเทศ อย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลจะเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ และ
น้อมน าพระราชด าริ ทั้งปวงไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมพร้อมทั้งอัญเชิญไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม พัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ ของกองทัพและระบบปูองกันประเทศให้มีความพร้อมพิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตย 
ความมั่นคง และ ผลประโยชน์ของชาติ พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศรวมทั้งจะแก้ไข
ปัญหาต่างๆ กับประเทศเพ่ือนบ้านบนพ้ืนฐานของการสร้างบรรยากาศความไว้เนื้อเชื่อใจ พัฒนาระบบ
เตรียมพร้อมแห่งชาติ โดยเน้นการบริหารวิกฤตการณ์เพ่ือเผชิญภัยคุกคามด้านต่างๆและพร้อมเผชิญปัญหา
ความมั่นคงรูปแบบใหม่ใน ทุกด้านและเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรม การค้า
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มนุษย ์ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน โดยมีประเด็นนโยบาย
ที่ส าคัญ ได้แก่  
    ๒.๑  เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    ๒.๒  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ 
    ๒.๓  พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ 
    ๒.๔  พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
    ๒.๕  เร่งด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรม การค้ามนุษย์       
ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน 
  นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ  
    ภายใต้สถานการณ์และสภาวะแวดล้อมของเศรษฐกิจโลกที่มีความไม่แน่นอนสูง
และอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยมีความจ าเป็นที่จะต้องปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจให้ มีความสมดุล สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศเพ่ือลดการพ่ึงพาเศรษฐกิจ
ต่างประเทศ และ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเป็นรากฐานในการพ่ึงพาตนเองและแข่งขันได้ในระยะยาว 
นอกจากนี้ปัญหาความ เหลื่อมล้ ายังเป็นประเด็นส าคัญที่จะต้องได้รับการแก้ไข เพ่ือมิให้เป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาในอนาคต นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลจึงมุ่งเน้นการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เร่งให้เศรษฐกิจ
ขยายตัว เต็มที่ตามศักยภาพ ขณะเดียวกันจะต้องส่งเสริมการกระจายรายได้และขยายโอกาสในการเข้าถึง
บริการและ ปัจจัยการผลิตให้มีความเป็นธรรม สร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจให้เอ้ืออ านวยต่อการ
ประกอบกิจกรรมทาง เศรษฐกิจของภาคเอกชน ให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ มี
การด าเนินนโยบายการเงิน และการคลังที่สอดประสานกัน เพ่ือสร้างเสถียรภาพของระดับราคา เสถียรภาพ
ทางการคลังของประเทศ และ เสถียรภาพของระบบการเงิน เพ่ือให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงต่างๆ 
นอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความส าคัญกับ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยเฉพาะการขนส่งในระบบรางเพ่ือลด
ต้นทุนการผลิต ก าหนดนโยบายด้าน พลังงานที่เหมาะสม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคการ
ลงทุนและการผลิตของไทย ทั้งนี้ จะ เพ่ิมบทบาทให้ภาคเอกชนในการเข้าร่วมลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ปรับปรุงรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือลดภาระทางการคลังภาครัฐ ในภาคการผลิตนั้น รัฐบาลจะสร้าง
ความแข็งแกร่งให้ภาคการผลิตให้สามารถ พ่ึงตนเองได้ เพ่ิมผลิตภาพการผลิต และมุ่งเน้นการผลิตบนฐาน
นวัตกรรม องค์ความรู้ และเทคโนโลยี เพื่อเพ่ิม มูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อให้ธุรกิจไทยสามารถแข่งขันได้ในเวที
โลก และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
วิธีด าเนินการที่ส าคัญ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘  
   ๓.๑  นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
    ๓.๒  นโยบายสร้างรายได้ 
    ๓.๓  นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ  
     ๓.๓.๑  ภาคเกษตร 
     ๓.๓.๒  ภาคอุตสาหกรรม 
     ๓.๓.๓  ภาคการท่องเที่ยว การบริการ และการกีฬา  
       ๑)  การพัฒนาการท่องเที่ยว 
       ๒)  การพัฒนาภาคบริการ 
       ๓)  การพัฒนากีฬา 
     ๓.๓.๔  การตลาด การค้า และการลงทุน 
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    ๓.๔  นโยบายโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาระบบรางเพ่ือขนส่งมวลชน และการ
บริหาร จัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการ 
    ๓.๕  นโยบายพลังงาน 
    ๓.๖  นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต  
    การด าเนินนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิตของรัฐบาลมุ่งให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่
ดี มีศักยภาพและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมที่มีคุณภาพ โดยรัฐบาลจะเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ยกระดับองค์ความรู้ ให้ได้มาตรฐานสากล สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่ม พร้อมทั้งปฏิรูป
ระบบการผลิตครู ปรับปรุงระบบเงินเดือน ค่าตอบแทน แก้ปัญหาหนี้สินครู เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา ให้ทัดเทียมกับนานาชาติสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างทุนปัญญาของชาติ
และเพ่ิมขีดความสามารถ ของทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้
ต้องการมีงานท าและ สถานประกอบการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต าแหน่งงานว่างและความต้องการแรงงานได้
โดยสะดวก ให้การ คุ้มครองแรงงาน ดูแลหลักประกันความมั่นคงในการท างานแก่ผู้ใช้แรงงานตามกฎหมาย 
เร่งยกระดับแรงงานให้ ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้แรงงานมีฝีมือทั้งระบบ และจัดระบบบริหารจัดการเพ่ือ
จัดระเบียบแรงงานข้าม ชาติเพ่ือรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้ประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ. ๒๕๕๘ 
ตลอดจนให้ความส าคัญ กับการลงทุนด้านบริการสุขภาพ โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพ การให้บริการสุขภาพทั้ง
ระบบอย่างบูรณาการเชื่อมโยง ในทุกระดับ จัดให้มีระบบสารสนเทศทางสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ พัฒนา
สถานบริการปฐมภูมิที่สมบูรณ์ แบบทั่วประเทศ ควบคู่กับผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุขให้เพียงพอกับ
ประชากรในพ้ืนที่และพัฒนาขีด  
   ความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรตั้งแต่ในช่วง
ตั้งครรภ์และทุกช่วงวัย จัดให้มีมาตรการสร้างสุขภาพเพ่ือลดอัตราปุวย ตาย และผลกระทบจากโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง และขับเคลื่อนให ้ประเทศไทยเป็นเลิศในผลิตภัณฑ์และการบริการด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล
ในภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้ รัฐบาลจะด าเนินการให้ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมีบทบาทน าในการร่วม
เทิดทูนสถาบัน หลักและร่วมสร้างประเทศไทยให้เป็นประเทศที่อยู่สบาย อนุรักษ์ท านุบ ารุง และ
บูรณปฏิสังขรณ์แหล่งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ และให้บุคลากรทางด้านศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรมทุกแขนง ทุกสาขาอาชีพให้ได้รับการดูแลและมีคุณภาพชีวิตที่ดีส่งเสริมความร่วมมือและ
เชื่อมโยงทางวัฒนธรรมและ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับอารยประเทศและประชาคมอาเซียน พร้อมทั้ง
น าวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์และบริการด้าน
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส าหรับการส่งเสริมความมั่นคงของชีวิตและสังคม รัฐบาลมุ่ ง
พัฒนาให้ครอบครัวและสังคมไทย มีความม่ันคงอบอุ่น สนับสนุนบทบาทของคณะสงฆ์และผู้น าทางศาสนาให้
เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของ ประชาชน ขจัดการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบ 
ควบคุมแหล่งอบายมุขสิ่งเสพติด และปูองกัน ปราบปราม และลงโทษอย่างจริงจังต่อผู้กระท าความผิด ให้
โอกาสประชาชนที่มีฐานะยากจนได้มีท่ี อยู่อาศัยเป็นของตนเอง อีกทั้งสนับสนุนบทบาทของสตรีไทยในการมี
ส่วนร่วมพัฒนาประเทศ ปกปูองสิทธิของ สตรี จัดสิ่งอ านวยความสะดวกสาธารณะ พัฒนาบริการสุขภาพ
อนามัย ให้การสงเคราะห์ จัดการศึกษา จัดสวัสดิการ และหาอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการหรือทุพพล
ภาพ รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้การเดินทางและ การใช้การขนส่งอย่างปลอดภัยโดยน้อมน าหลักการแก้ไข
ปัญหาจราจรตามแนวพระราชด าริไปสู่การปฏิบัติและ ถือเป็น “วาระแห่งชาติ” โดยมีเป้าประสงค์เชิง
นโยบาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์และวิธีการด าเนินการในแต่ละนโยบาย ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ดังนี้ 
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   ๔.๑  นโยบายการศึกษา 
    ๔.๒  นโยบายแรงงาน 
    ๔.๓  นโยบายพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
    ๔.๔  นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
    ๔.๕  นโยบายความม่ันคงของชีวิตและสังคม 
  นโยบายที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    รัฐบาลได้ยึดหลักการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และพ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพ่ิมบทบาทภาคประชาชนและชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับ
การอนุรักษ์และฟ้ืนฟู ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งดูแลรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และเร่งรัดการ ควบคุมมลพิษ ทั้งการจัดการมลพิษทางน้ า การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง 
การจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายและสารอันตราย ควบคู่กับการบริหารจัดการเพ่ือปูองกันแก้ไข
ปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ ส่งผลต่อระบบนิเวศและชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนากฎหมาย
สิ่งแวดล้อมและการบังคับใช้กฎหมาย และ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ที่มีอยู่จ ากัดให้เป็นไปอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับศักยภาพของระบบนิเวศ ค านึงถึงวิถีชีวิตของชุมชนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งพร้อมทั้งส่งเสริม และสร้างความตระหนักและจิตส านึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ มีการสร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมใน
การรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ ควบคู่
ไปกับการพัฒนาองค์ความรู้ในการ บริหารจัดการด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนโยบาย ที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี้ ได้ก าหนดเป้าประสงค์เชิงนโยบายและเป้าหมาย/ตัวชี้วัด กลยุทธ์และ
วิธีด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้  
   ๕.๑  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ 
    ๕.๒  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
    ๕.๓  ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ 
    ๕.๔  สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
    ๕.๕  ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตส านึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และ สิ่งแวดล้อม 
    ๕.๖  ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
    ๕.๗  สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบ
จากการ เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ 
    ๕.๘  พัฒนาองค์ความรู้ ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
รัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และ

นวัตกรรม เพื่อเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้าง
ศักยภาพความสามารถใน การแข่งขันของประเทศ โดยรัฐบาลจะเร่งพัฒนาประเทศไทยให้เป็นสังคมที่อยู่บน
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พ้ืนฐานขององค์ความรู้ด้วย การเสริมสร้างความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้ประชาชนได้ใช้ในชีวิตประจ าวัน เร่ง
สร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ สนับสนุนและ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาขั้นสูงในการลงทุนวิจัยและพัฒนา และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือมุ่งสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด รวมทั้งส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยี  อวกาศและภูมิสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ทั้งนี้ รัฐบาลได้ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และ นวัตกรรม โดยมีเป้าหมาย เป้าหมาย/ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และ
วิธีการด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้  
   ๖.๑ เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้ 
    ๖.๒ เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของ ประเทศ 
    ๖.๓ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
เอกชน 
    ๖.๔ จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง 
    ๖.๕ ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
  นโยบายที่  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  
    รัฐบาลจะด าเนินนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพ่ือ
ส่งเสริมและรักษา ผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน โดยเร่งฟ้ืนฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความ
ร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและนานาประเทศ เพ่ือสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
ร่วมกันอย่างยั่งยืน และเร่งด าเนินการตามข้อผูกพันในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ทั้งในมิติ
เศรษฐกิจ สังคม และ ความมั่นคง ตลอดจนการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งภายในภูมิภาคและเชื่อมโยง
กับภูมิภาคอ่ืนๆ รัฐบาลจะมุ่งเน้นการส่งเสริมความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน เพ่ือ
เสริมสร้าง พัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศอาเซยีน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน รวมทั้งเตรียมความพร้อมของทุกภาค
ส่วนในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตลอดจนเสริมสร้างบทบาทที่เด่นชัด สร้างสรรค์ และ
ส่งเสริมรักษา ผลประโยชน์ของประเทศในองค์การระหว่างประเทศโดยเฉพาะเวทีสหประชาชาติ องค์การ
การค้าโลก เอเปค และกรอบความร่วมมือที่ก าลังพัฒนาขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพ่ือรักษาสันติภาพ 
ความเท่าเทียมกัน และ ความมั่นคง ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน การรักษาศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ การ ส่งเสริมมนุษยธรรมสากล การปกปูองรักษาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ร่วมกันระหว่างประเทศเพ่ือ การพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนร่วมมือในการแก้ไขประเด็นปัญหาข้ามชาติทุกด้านที่
ส่งผลกระทบต่อความม่ันคง ของมนุษย์ รัฐบาลจะกระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
กับประเทศ กลุ่มประเทศ และ องค์การระหว่างประเทศท่ีมีบทบาทส าคัญของโลกเพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่น
ในประเทศไทย สนับสนุนการ เข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี
และความร่วมมือทางวิชาการกับ ประเทศก าลังพัฒนาเพ่ือสร้างทัศนคติในทางบวกต่อประชาชนชาวไทยและ
ประเทศไทย ร่วมทั้งส่งเสริมความ ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลามระหว่างประเทศ
เพ่ือให้มีบทบาทที่สร้างสรรค์และเป็น กลางต่อแนวทางการจัดการภายในของประเทศไทย ส่งเสริมการรับรู้
และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับ ปัญหาเรื่องพรมแดนและการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบต่อ
ประเทศไทย คุ้มครองผลประโยชน์ของคน ไทย ดูแลคนไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริม
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การใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งใน ภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคให้เป็นประโยชน์ต่อการขยาย
ฐานเศรษฐกิจทั้งการผลิตและการลงทุน ทั้งนี้ โดย เน้นการประสานการด าเนินงานของส่วนราชการใน
ต่างประเทศตามแนวทางนโยบายทีมประเทศไทยเพ่ือให้การ ด าเนินงานด้านการต่างประเทศและเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีคุณภาพ โดยมี เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ วิธีด าเนินการที่ส าคัญ ดังน ี้ 
   ๗.๑  เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
    ๗.๒  สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน 
    ๗.๓  เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์การ
ระหว่าง ประเทศ โดยเฉพาะเวทีสหประชาชาติและองค์กรระดับภูมิภาคต่าง ๆ 
    ๗.๔  กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ และ
องค์การ ระหว่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่น ภูมิคุ้มกันและขีดความสามารถในการ  แข่งขันให้
เศรษฐกิจไทย 
    ๗.๕  สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศ และส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดี และความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศก าลังพัฒนา เพ่ือให้มีทัศนคติในทางบวกต่อ 
ประชาชนและประเทศไทย  
    ๗.๖  ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพรมแดน
และการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย เพ่ือก่อให้เกิดฉันทามติในการก าหนดนโยบายและ
ด าเนินนโยบายต่างประเทศ 
    ๗.๗  สนับสนุนการทูตเพ่ือประชาชน คุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทย ดูแลคน
ไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ 
    ๗.๘  ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคให้
เป็น ประโยชน์ต่อการขยายฐานเศรษฐกิจทั้งการผลิตและการลงทุน 
    ๗.๙  ประสานการด าเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศตามแนวทางนโยบาย
ทั้งประเทศไทย 
    ๗.๑๐  ส่งเสริมความร่วมมือ อย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลาม
ระหว่างประเทศ 

นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
 รัฐบาลจะพัฒนาระบบการบริหารงานภาครัฐ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงาน

ของรัฐมีความพร้อมและก าลังคนที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างมี ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล มีความคุ้มค่า โปร่งใส และเกิดความเป็นธรรมในการ
ให้บริการสาธารณะ ส่งเสริมนโยบายการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสามารถให้บริการ
สาธารณะที่ตอบสนอง ความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมทั้ง ระบบให้มีความทันสมัย ภายใต้หลักนิติธรรมและความเสมอภาค ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินนโยบายสาธารณะและร่วมในกระบวนการยุติธรรมภายใต้หลักการยุติธรรม
ชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมให้ ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ และสื่อสาธารณะทุก
ประเภทได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง ทั่วถึง และเป็นธรรม เพ่ือให้เกิดการบริหารราชการแผ่นดินที่ดี 
โดยมีเป้าหมาย เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ วิธีด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้  
   ๘.๑  ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 
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    ๘.๒  กฎหมายและการยุติธรรม 
    ๘.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ 
สื่อสารมวลชน และ สื่อสาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม 
 
 (๔)  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   
     ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้า
ระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา 
จังหวัดเพ่ือร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบ  ๒๕๕๖ และ
เป็นกรอบ ในการจัดท างบประมาณปี  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการ
ท างาน    ที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการด าเนินการ 
รวมทั้งได้มีการบูรณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชา อาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้อง
ประชุม ๕๐๑ 
ตึกบัญชาการ ท าเนียบ เพ่ือเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซ่ึงเดิม 
ประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) 
ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้    

วิสัยทัศน์  :  “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็น
ธรรม”   

หลักการของยุทธศาสตร์ :  “ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ สมดุล และ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน”    

วัตถุประสงค์ :  ๑. รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม ่    
๒. เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     
๓. ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)     

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  :  ๑. การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม    
๒. การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     
๓. การลดรายจ่าย     
๔. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน    

ยุทธศาสตร์  :  ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ คือ     
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจาก

ประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการ
ด าเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ 
ประเด็นหลัก ๒๐ แนวทางการด าเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  
๕ ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการด าเนินการ   

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal 
Process) ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศรายได้
ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด าเนินการ  

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
๑. ด้านเกษตร      ๑.๑  แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning)  เพื่อผลิตสินค้าเกษตร   

๑.๒  การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า 
๒.  ด้านอุตสาหกรรม    ๒.๑  แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning)  เพื่ออุตสาหกรรม   

๒.๒  ก าหนดและส่งเสริมอตุสาหกรรมในอนาคต (Bio - plastic, etc.)   
๒.๓  การเพิ่มขีดความสามารถให ้SME และ OTOP สูส่ากล   
๒.๔  การนาทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญัญาไทยมาเพิ่มมลูค่า 

๓.  การท่องเที่ยวและ บริการ      ๓.๑  แผนที่การจัดกลุ่มเมืองท่องเที่ยว   
๓.๒  เพิ่มขดีความสามารถทางการท่องเที่ยวเข้าสู่รายได้  ๒  ล้านบาทต่อปี   
๓.๓  ไทยเป็นศูนย์กลาง medical Tourism ของภูมิภาค  

๔.  โครงสร้างพื้นฐาน    ๔.๑  การพัฒนาระบบโลจสิติกส์และโครงสรา้งพื้นฐาน   
๔.๒  การลงทุนการให้บริการและใช้ประโยชน์ ICT  
๔.๓  การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเช่ือมโยงในภูมิภาคอาเซียน 

๕.  พลังงาน      ๕.๑  นโยบายการปรับโครงสร้างการใช้และราคาพลังงานท่ีเหมาะสม   
๕.๒  การลงทุนเพื่อความมั่นคงของพลังงานและพลังงานทดแทน   
๕.๓  การเช่ือมโยงแหล่งพลังงานและผลิตพลังงานทางเลือกในอาเซยีน 

๖.  การเช่ือมโยงเศรษฐกิจ  
ในภูมิภาค     

๖.๑  การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า  บริการ และการลงทุน
เพื่อเช่ือมโยงโอกาสจากอาเซียน   
๖.๒  แก้ไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน   
๖.๓  ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ Eastern seaboard   
๖.๔  เสรมิสร้างความสมัพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อน
บ้าน 

๗.  การพัฒนาขีดความ สามารถใน
การแข่งขัน        

๗.๑  การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขัน (๑๐๐ ดัชนีช้ีวัด)    
๗.๒  การพัฒนาการสร้าง Brand ประเทศไทย เป็น Modern Thailand 

๘.  การวิจัยและพัฒนา    
 

๘.๑  ขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายดา้น R & D เป็นร้อยละ  ๑ ของ GDP  
๘.๒  Talent Mobility การใช้ประโยชน์จากก าลังคนด้าน S & T  
๘.๓  การใช้ประโยชน์ Regional Science Parks  
๘.๔  การขับเคลื่อนข้อรเิริม่กระบีต่ามกรอบความร่วมมืออาเซียน  

๙.  การพัฒนาพ้ืนท่ีและ เมืองเพื่อ
เชื่อมโยงโอกาส จากอาเซียน  

๙.๑  การพัฒนาเมืองหลวง  
๙.๒  การพัฒนาเมืองเกษตร  
๙.๓  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม  
๙.๔  การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว  
๙.๕  การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ  
๙.๖  การพัฒนาเมืองบริการศึกษานานาชาต ิ 
๙.๗  การพัฒนาเมืองชายแดนเพือ่การค้าการลงทน  
๙.๘  ปัจจยัสนับสนุนการพัฒนาเมืองที่ศักยภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐ แนว
ทางการด าเนินการ    

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
๑๐.  การพัฒนาคุณภาพ การศึกษา     ๑๐.๑  ปฏิรูปการศึกษา (ครู หลักสูตรเทคโนโลยีการดูแลเด็กก่อนและการใช้ ICT 

ในระบบการศึกษา เช่น แท็บเล็ตและอินเตอร์เน็ตไรส้าย  เป็นต้น)  
๑๐.๒  พัฒนาภาคการศึกษารองรบัการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน  

๑๑.  การยกระดับคณุภาพ ชีวิตและ
มาตรฐานบริการ สาธารณสุข     

๑๑.๑  การจดัระบบบริการ  ก าลงัพล และงบประมาณ 
๑๑.๒  การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๑๑.๓  สร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกบัประเทศสมาชิกอาเซียนใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต  

๑๒. การจัดสวัสดิการสังคม และการ
ดูแลผูสู้งอายุ เด็ก สตรี และ
ผู้ด้อยโอกาส  

๑๒.๑  การพัฒนาระบบสวสัดิการ และเพิ่มศักยภาพและโอกาส ความเท่าเทียม
คุณภาพชีวิต  
๑๒.๒  กองทุนสตร ี 

๑๓.  การสรา้งโอกาสและ รายไดแ้ก่
วิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อม 
(SMEs) และเศรษฐกิจชุมชน    

๑๓.๑  กองทุนตั้งตัวได้  
๑๓.๒  กองทุนหมู่บ้าน  
๑๓.๓  โครงการ sml  
๑๓.๔  โครงการรับจ าน าสินค้าเกษตร  

๑๔.  แรงงาน  
  

๑๔.๑  การพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มคณุภาพแรงงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการ
และพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ  
๑๔.๒  การจดัการแรงงานต่างด้าว  
๑๔.๓  การพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานในระบบและนอกระบบตามกฎหมาย
อย่างทั่วถึงพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 

๑๕.  ระบบยุติธรรม เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ า   

๑๕.๑ การเข้าถึงระบบยตุิธรรมของประชาชน 

๑๖.  การต่อต้าน การคอร์รัปช่ัน  
สร้างธรรมาภบิาลและ ความโปร่งใส  

๑๖.๑  การรณรงค์และสร้างแนวรว่มในสังคม  
๑๖.๒ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลรองรับประชาคมอาเซียน    

๑๗.  การสรา้งองค์ความรู้ เรื่อง
อาเซียน  

๑๗.๑  ภาคประชาชน  
๑๗.๒  ภาคแรงงานและผู้ประกอบการ  
๑๗.๓  บุคลากรภาครัฐ  
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ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ ประเด็นหลัก  
๑๑  แนวทางการด าเนินการ   

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
๑๘.  การพัฒนาเมือง อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ เพื่อความยั่งยืน     

๑๘.๑  พัฒนาตัวอย่างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  ๑๐ แห่ง เพื่อความยั่งยืน  

๑๙.  การลดการปล่อยก๊าซ เรือน
กระจก (GHG)        

๑๙.๑  การประหยดัพลังงาน  
๑๙.๒  การปรับกฎระเบียบ (เช่น green building code)  
๑๙.๓  ส่งเสริมการด าเนินงาน CSR เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

๒๐.  นโยบายการคลัง เพื่อ
สิ่งแวดล้อม     

๒๐.๑  ระบบภาษีสิ่งแวดล้อม  
๒๐.๒ การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาครัฐ  

๒๑.  การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ
และ การบริหารจัดการน้ า  

๒๑.๑  การปลูกป่า  
๒๑.๒  การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ า  
๒๑.๓  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาเซียน 

๒๒.  การเปลีย่นแปลง สภาวะ
ภูมิอากาศ    

๒๒.๑  การป้องกันผลกระทบและปรับตัว (mitigation and adaptation)  
๒๒.๒  การป้องกันและบรรเทาภยัพิบัติธรรมชาต ิ

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) ประกอบด้วย  
๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
๒๓.  กรอบแนวทางและการปฏิรปู
กฎหมาย  

๒๓.๑  ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ  
๒๓.๒  เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและองค์กร  
๒๓.๓  ปรับปรุงระเบยีบ ข้อกฎหมายที่เป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาประเทศ 

๒๔.  การปรับโครงสร้าง ระบบ
ราชการ    

๒๔.๑  เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการท างานของภาครัฐ     
ด้วยการสร้างความพร้อมในการบริหารการจัดการแบบบูรณาการ  โดยมี
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
๒๔.๒  ป้องกันและปราบปรามทุจริตคอรร์ัปชั่น  
๒๔.๓  เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบ e - service 

๒๕.  การพัฒนาก าลังคน ภาครัฐ       ๒๕.๑  บริหารก าลังคนใหส้อดคลอ้งกับบทบาทภารกิจท่ีมีในปัจจุบนั เตรียมพร้อม
ส าหรับอนาคต  
๒๕.๒  พัฒนาทักษะและศักยภาพของก าลังคนภาครัฐ และเตรียมความพร้อม
บุคลากรภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน 

๒๖.  การปรับโครงสร้างภาษ ี ๒๖.๑  ปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

๒๗.  การจัดสรรงบประมาณ  ๒๗.๑  พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายรัฐบาล 

๒๘.  การพัฒนาสินทรัพยร์าชการที่
ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด     

๒๘.๑  ส ารวจสินทรัพย์ราชการทีไ่ม่ได้ใช้งาน  
๒๘.๒  บริหารจัดการสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

๒๙.  การแก้ไขปัญหา ความมั่นคง
จังหวัดชายแดน ภาคใต้ และ
เสรมิสร้าง ความมั่นคงในอาเซียน  

๒๙.๑  ประสานบรูณาการงานรักษาความสงบและส่งเสรมิการพัฒนาในพ้ืน  ๓  
จังหวัด  ชายแดนภาคใต้  ภายใตก้รอบนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ๒๕๕๕ – 
๒๕๕๙ 
๒๙.๒  การเสรมิสร้างความมั่นคงของประชาคมอาเซียน  

๓๐.  การปฏิรูปการเมือง       ๓๐.๑  กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)   
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 (๕)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ 
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  
   ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 53/1 
และมาตรา 53/2 บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาคที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง 4 ภูมิภาคขึ้น เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
   1. แนวคิดและหลักการ 
   1.1 ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล 
เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ 
ควบคู่กับแนวคิด“การพัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึดคน ผลประโยชน์ของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตร์
พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิ
บาล เพ่ือให้สังคมสมานฉันท์ และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
   1.2 หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 
   (1) ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
   (2) ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและ
โอกาสของพ้ืนที่ 
   2. ทิศทางการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
  ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดล้อมภายนอกเป็น
ปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้
เหมาะสมการพัฒนาที่สมดุล ดังนั้นจึงก าหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศ ดังนี้ 
   2.1 พัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของ
ภูมิภาค โดยเฉพาะ 
    2.1.1 พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก -ตะวันตก (East 
West Economic Corridor) เช่น พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร แนว
สะพานเศรษฐกิจพ้ืนที่อรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี พ้ืนที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน แนว
สะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 
   2.1.2 พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ -ใต้ (North South 
Economic Corridor) ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล แนว
เศรษฐกิจ หนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล พ้ืนที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-
สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
  2.2 พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่าง
ประเทศ โดยเน้นพ้ืนที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก โดยเฉพาะชุมชน
เศรษฐกิจชายแดน 
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          2.3 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันเชิงพ้ืนที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง  เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ า และ
เพ่ิมประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
  2.4 สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศให้ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่ง
อุตสาหกรรม และการจัดให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ 
  3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   (1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการผลิตหลักให้เจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืนโดยพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตสินค้า
อาหาร พัฒนาการท่องเที่ยว 
   (2) ขยายฐานเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของแหล่งสร้างรายได้และการ
จ้างงานให้แก่ภาคโดยพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านภายใต้กรอบโครงการ JDS และกรอบ
โครงการ IMT-GT พัฒนารองรับการขยายการลงทุนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ และพัฒนาการ
คมนาคมขนส่งทางทะเล 
   (3) พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพและมีภูมิคุ้มกันที่ดีเพ่ือเสริมสมรรถนะการ
พัฒนา โดยการพัฒนาความรู้ คุณธรรม และสุขภาวะ การสร้างความมั่นคงในการด ารงชีวิตของคนจน คน
ด้อยโอกาสให้สามารถพ่ึงตนเองได้ การพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตและเพ่ิมโอกาสด้าน
อาชีพและรายได้ และการอ านวยความเป็นธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันแก่คนกลุ่มเสี่ยงเพ่ื อแก้ปัญหาความไม่
สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   (4) เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมระดับชุมชน โดยสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่การพ่ึงตนเอง พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยการเพ่ิม
โอกาสการมีรายได้จากทรัพยากรในท้องถิ่น และส่งเสริมการใช้กระบวนการชุมชนเข้มแข็งเพ่ือสร้างสันติสุข
โดยเฉพาะการใช้กระบวนการชุมชนเข้มแข็งแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   (5) ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรักษาสมดุล
เชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืน โดยฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือรักษาความสมดุลเชิงนิเวศน์ สร้างความ
อุดมสมบูรณ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นฐานการผลิตอย่างยั่งยืน และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือลด
ผลกระทบด้านคุณภาพชีวิต 
  3.2 ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
   (1 )  กลุ่ มจั งหวัดภาคใต้ฝั่ ง อ่ าวไทย ประกอบด้วยชุมพร สุ ราษฎร์ ธานี  
นครศรีธรรมราช และพัทลุง เน้นการพัฒนาฐานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตจากน้ ามันปาล์ม พัฒนาการปลูก
ข้าวและการเลี้ยงปศุสัตว์ พัฒนาการเกษตรยั่งยืนเพ่ือผลิตสินค้าเกษตรเชิงคุณภาพ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์บริเวณชายฝั่งทะเลและการเตรียมความพร้อมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ๆ 
   (2) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และ
ตรัง เน้นการรักษาความมีมนต์เสน่ห์ของศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเล เพ่ิมความหลากหลายของกิจกรรม
การท่องเที่ยวและการบริการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลและบนบก และพัฒนาบุคลากรรองรับการ
ท่องเที่ยว 



 
43 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

   (3) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายเลน ประกอบด้วย สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาส เน้นการคุ้มครองความปลอดภัย การอ านวยความเป็นธรรมเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในอ านาจรัฐ 
และสร้างภูมิคุ้มกัน แก่คนกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ การเสริมสร้างความ
มั่นคงด้านอาชีพและรายได้แก่ผู้มีรายได้น้อย การพัฒนาคุณภาพคนเพื่อสร้างโอกาสการมีงานท าและยกระดับ
คุณภาพชีวิต การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ และการ
บริหารจัดการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  3.3 โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project) 
    (1) โครงการพัฒนาสงขลาเป็นศูนย์กลางการผลิตการแปรรูปและค้ายางพาราของ
ประเทศ 
    (2) โครงการพัฒนาสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปปาล์มน้ ามัน
แบบครบวงจร 
    (3) โครงการพัฒนาลุ่มน้ าปากพนังและลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาเป็นอู่ข้าวอู่น้ า 
    (4) โครงการพัฒนาธุรกิจบริการกลุ่ม Mice และ Marina เกาะภูเก็ต 
    (5) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาราลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
    (6) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
    (7) โครงการพัฒนาแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือไปท างานในต่างประเทศ 
    (8) โครงการพัฒนาข้าวสังข์หยดเป็นสินค้าเชิงคุณภาพ 
    (9) โครงการผลิตสินค้าอาหารฮาราลระดับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้แบบครบ
วงจร 
    (10) โครงการอ่าวปัตตานี (ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของชายฝั่งทะเล) 
    (11) โครงการฟื้นฟูการท านาในพื้นท่ีนาร้างในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุม่จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  

1) วิสัยทัศน์ (Vision) 
“เมืองศูนย์กลางการเกษตร และพืชเศรษฐกิจของประเทศ ที่เติบโตอย่างมั่นคง 

บนพื้นฐานของชุมชนเข้มแข็ง และเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่ยั่งยืน” 
2) พันธกิจ (Mission) 

1. สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการการเกษตร สัตว์น้ าและพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา / 
ปาล์มน้ ามัน) ของกลุ่มจังหวัด ให้มีคุณภาพแบบครบวงจร 

2. พัฒนาระบบการท่องเที่ยวให้เกิดมูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน โดยการผสานเชื่อมโยงกับกลุ่ม
อันดามันและเอกลักษณ์ที่โดดเด่นระดับโลก 

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการร่วมสร้างกลุ่มจังหวัดสู่เมืองสีเขียว 
ที่มีระบบชุมชนเข้มแข็งบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เสริมสร้างศักยภาพกลุ่มจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคม และการขนส่งสินค้า 
รองรับ 

การพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 
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3) เป้าประสงค์รวม (Objectives) 
1. สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง แก่เกษตรกร และผู้ประกอบการ และระบบเศรษฐกิจของกลุ่ม

จังหวัดด้วยระบบการบริหารจัดการการเกษตร และพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา / ปาล์มน้ ามัน ) ที่มี
ประสิทธิภาพ 

2. ยกระดับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยให้เป็นแหล่งผลิต แหล่งการค้า แหล่งเรียนรู้ 
การพัฒนายางพาราและปาล์มน้ ามันของประเทศ 

3. พัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด สู่การท่องเที่ยวนานาชาติที่ยั่งยืน 
4. สร้างและพัฒนากลุ่มจังหวัดให้เป็นพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน (Green Area) 
5. จัดระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางการคมนาคมและสาธารณูปโภค ให้มีศักยภาพในการ

รองรับการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดในทุกๆด้าน 
4) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิต แปรรูปและ การบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจยางพารา
และ 

ปาล์มน้ ามันที่มีคุณภาพแบบครบวงจร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การท่องเที่ยวนานาชาติที่ยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการเกษตรที่มีศักยภาพในพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็ง (ข้าว , 

ไม้ผล ,ปศุสัตว์ ,ประมง) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสู่เมืองสีเขียว ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งค่ัง อย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการคมนาคม และการโลจิสติกส์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1.การผลิต แปรรูป
และการบริหารจัดการ
พืชเศรษฐกิจยางพารา
และปาล์มน้ ามันท่ีมี
คุณภาพแบบครบวงจร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การท่องเท่ียว
นานาชาติท่ียั่งยืน 

 

1.1 เป็นศูนย์กลางการเกษตร พืช
เศรษฐกิจยางพาราและปาล์ม
น้ ามันของประเทศ ท่ีมีศักยภาพ
ทางการผลิต การพัฒนาเพื่อการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจระดับโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ี
หลากหลาย เติบโตบนฐานการ
อนุรักษ์ เป็นแหล่งท่องเท่ียวระดับ
นานาชาติ 

1.1.1 พัฒนาเกษตรกรให้มศีักยภาพด้าน
การผลิต การแปรรูปและการตลาด           
1.1.2 พัฒนาระบบการเกษตร ของกลุ่ม
จังหวัดให้เติบโตอย่างมั่นคง สมดุลบนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ รกัษาสิ่งแวดล้อม                                       
1.1.3 เสริมความรู ้เติมศักยภาพทางการ
บริหารจัดการผลผลิตแก่เกษตรกร 
ผู้ประกอบการยางพาราและปาล์มน้ ามัน 
เน้นการลดต้นทุนด้วยภูมิปัญญาและ
มาตรฐานสากล                             
1.1.4 การพฒันาด้านการตลาด
ภายในประเทศและเพิ่มขีดความสามารถเพื่อ
การส่งออก                                       
1.1.5 ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
เป็นชุมชนการเกษตรท่ีเข้มแข็ง                 
2.1.1 ส่งเสริมการพฒันาระบบการ
ประชาสัมพันธ์การตลาด                  
2.1.2 การจัดการแหล่งท่องเท่ียวของจังหวัด
ในกลุ่มจังหวัดให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี
เป็นอัตลักษณ์ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค 
และระดับโลก                                   
2.1.3 จัดระบบเส้นทางการท่องเท่ียว เสริม
ระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงการ
ท่องเท่ียวกับพื้นท่ีตอนบน และฝั่งอันดามัน
2.1.4 การจัดระบบการบริการนักท่องเท่ียว
ท่ีมีคุณภาพ เน้นการดูแลทั่วถึง สร้างการ
ท่องเท่ียวแบบอุ่นใจ ปลอดภัย ประทับใจ 
และมาเท่ียวซ้ า2.1.5 พัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพ/คุณภาพและเพียงพอต่อการ
รองรับการพัฒนาทางด้านการท่องเท่ียว การ
โรงแรม และการบริการของกลุม่จังหวัด 

ประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
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3. พัฒนาการเกษตรทีมี
ศักยภาพในพื้นที่ให้มี
ความเข้มแข็ง(ข้าว,ไมผ้ล
,ปศุสัตว์,ประมง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. การพัฒนาสู่เมืองสี
เขียว ชุมชนเข้มแข็ง 
มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน 

3.1 เพิม่ปริมาณและคณุภาพ 
ผลผลติให้เพียงพอต่อการบริโภคและ
การส่งออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 ประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่ดี 
ระบบการจัดการชุมชนมีความ
เข้มแข็งฐานปรัชญาความพอเพียง 

3.1.1 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ/คุณภาพ
และเพียงพอต่อการรองรับการพฒันาทางด้าน
การเกษตร ประมงและปศสุัตว์ของกลุ่มจังหวัด 

3.1.2 เสริมความรู้ เติมศักยภาพทางการบริหาร
จัดการ ผลผลิตแกเ่กษตรกร ผู้ประกอบการ
การเกษตร เน้นการลดต้นทุนด้วยภูมิปัญญา และ
มาตรฐานสากล 

3.1.3 สร้างช่องทางการตลาดและศูนย์กลางการ
ผลิต แปรรูปการค้า การส่งออกไมผ้ล ผลผลิตสัตว์
น้ า ปศุสัตว์ มาตรฐานการค้าระดบัสากล 

3.1.4 ส่งเสรมิการรวมกลุม่ของเกษตรกรเป็น
ชุมชนการเกษตรที่เขม้แข็ง มีพลังทางการผลติ 
ทางการค้า 

4.1.1 ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
ร่วมสร้างแกนน าการเปลี่ยนแปลงในชุมชนเพื่อ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 

4.1.2 สร้างชุมชนต้นแบบระบบบริหารจดัการ
ชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนน่าอยู่ ด้วยหลักการของ
ปัญญาแห่งปรัชญาความพอเพียง ผ่านการสร้าง
แหล่งเรียนรู้การพัฒนา 

4.1.3 ส่งเสรมิการธ ารงรักษาไว้ซึง่วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนยีมประเพณี และภูมปิัญญาของ
ชุมชนให้อยู่คู่กับกลุ่มจังหวัด 

4.1.4 ยกระดับการเรียนรู้ในชุมชน เสริมสรา้ง
องค์ความรู้ ขยายฐานการศึกษา การเรยีนรู้ สู่การ
เป็นการกลุม่จังหวัดอุดมปัญญา 

4.1.5 สร้างผู้น าชุมชนที่มีคณุธรรม และศักยภาพ
ในการน าชุมชนด้วยหลักธรรมา 

ภิบาล สู่ชุมชนวิถีประชาธิปไตยเขม้แข็ง 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
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5. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
ทางการคมนาคมและ
การโลจิสติกส์ 

5.1 โครงสร้างการคมนาคมและ 

โลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดเอ้ือต่อ
การท่องเที่ยวและการเกษตร 

5.1.1 พัฒนา ปรับปรุงการคมนาคม การ
ขนส่งทางน้ า ทางบก ทางอากาศ ทางราง 
ให้มีการเชื่อมต่ออย่างเป็นระบบ ประสาน
กับการพัฒนาของประเทศ 

5.1.2 ส่งเสริมท้องถิ่นร่วมเชื่อมต่อระบบ
การคมนาคมและการโลจิสติกส์สู่ชุมชน 

5.1.3 วางระบบโครงสร้างพื้นฐานการ
คมนาคมโลจิสติกส์ การสาธารณูปโภค
รองรับการขนส่งสินค้าทางการเกษตร การ
ท่องเที่ยวมีมีมาตรฐานโดยการบูรณาการ
กับท้องถิ่น และแนวทางการพัฒนา
ระดับชาติ 

5.1.4 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ/
คุณภาพและเพียงพอต่อการรองรับการ
พัฒนาทาง 

โลจิสติกส์ 

 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

๑. การก าหนดต าแหน่งและทิศทางการพัฒนาจังหวัด 
     การก าหนดต าแหน่งและทิศทางการพัฒนาจังหวัด 
     จากกรอบนโยบายและศักยภาพ  โอกาส  ข้อจ ากัด  จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงก าหนด
ต าแหน่งและทิศทางการพัฒนาจังหวัด โดยก าหนดวิสัยทัศน์จังหวัดนครศรีธรรมราชว่า “นครแห่งการเรียนรู้  
เกษตร  ท่องเที่ยว น่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง”     

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
        (๑)  วิสยัทัศน์ (Vision)  “นครแห่งการเรียนรู้ เกษตร ท่องเที่ยว น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง” 
โดยมีค านิยามวิสัยทัศน์ ดังนี้ 
 
 
 

ค านิยามวิสัยทัศน์  
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ค าจากวิสัยทัศน์ หมายถึง 
นครแห่งการเรียนรู้
  

ระบบการจัดการความรู้ และกระบวนการเรียนรู้ด้านการศึกษา ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรมของผู้คนและกลุ่มคน เพื่อสร้างคุณภาพของคนนครให้สามารถเรียนรู้ 
พัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

นครแห่งการเกษตร ระบบการบริหารจัดการภาคการเกษตรของจังหวัดมีมาตรฐานในระดับสากล  เกษตร
อุตสาหกรรมมีศักยภาพสร้างคน สร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจแก่จังหวัด  การเกษตรของ
จังหวัดมีความเข้มแข็งสู่การพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน ยึดหลักการประยุกต์หลักทฤษฎี
พอเพียง ระบบการเกษตรมีศักยภาพทางการพาณิชย์ที่มีมาตรฐาน เกษตรกรมีคุณภาพ
ชีวิต พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง    

นครแห่งการท่องเที่ยว การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดมีคุณภาพ ได้มาตรฐานทั้งในด้านแหล่ง
ท่องเที่ยว บุคลากรท่องเที่ยว มีกิจกรรมการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ และกิจกรรม
ท่องเที่ยวที่มีทัง้ปีด้วยประสิทธิภาพการเป็นมืออาชีพด้านการประชาสัมพันธ์และ
การตลาด ทั้งนี้ การพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดยึดหลักการไม่ท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการรักษาไว้ซึ่งสิ่งที่ดีงามของจังหวัด รวมทั้งการ
พัฒนาการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และระบบ
เศรษฐกิจของจังหวัด 

นครที่น่าอยู่ นครศรีธรรมราชเป็นเมืองที่น่าอยู่ เมืองสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นเมือง
พลังงานสะอาด มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อม พลังงาน ได้รับการ
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพและใช้อย่างยั่งยืน  

นครที่มีชุมชนเข้มแข็ง เมืองที่มีความมั่นคง ชุมชน สังคมเข็มแข็ง มีโครงสร้างพ้ืนฐานและ สาธารณูปโภคท่ีมี
คุณภาพ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความมั่นคงด้านอาหาร 
อาชีพและรายได้ ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีที่อยู่ที่กิน มีอาชีพมีรายได้  มีสุขภาพกาย จิต 
(12 มิต)ิ ที่ดี มีการอนุรักษ์ พัฒนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา และมีความ
ประชาธิปไตย ที่ยึดหลักนิติรัฐ 

พันธกิจ (Mission)  
๑. เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการภาคเกษตร เชื่อมโยงความหลากหลายทาง

ธุรกิจ 
และอุตสาหกรรมของจังหวัด  บนพ้ืนฐานการสนับสนุนจากระบบโลจิสติกส์และบริหารจัดการด้านการตลาด 

  ๒. เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
๓. ยกระดับความสามารถการเรียนรู้  กระจายการเรียนรู้บนเครือข่ายชุมชนและส่งเสริม

การ 
สร้างชุมชนต้นแบบความพอเพียง 
   ๔. พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ เติบโตอย่างเข้มแข็งมั่นคงบนพ้ืนฐานการจัดการความ
หลากหลายของทรัพยากร 

๕. พัฒนา คน องค์กร ระบบสวัสดิการสังคม และความม่ันคงบนพ้ืนฐานการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ด ี

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
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1. การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร เป็นเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ และน า
นวัตกรรมเกษตรมาใช้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตและสร้างรายได้ 

2. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ที่สามารถ
สร้างอาชีพและรายได้ในพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน 

3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อมและพลังงานมีประสิทธิภาพ เพ่ิมพ้ืนที่ 
สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด 

4. การสร้างความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง 
5. การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาเพ่ือสร้างคุณภาพของคน

นครศรีธรรมราช 
 
เป้าประสงค์รวม (วัตถุประสงค์) (Objective) 

1. รักษาฐานรายได้เดิม เพ่ิมรายได้จากการเกษตรและการท่องเที่ยว 
2. ระบบการผลิตที่ได้รับรองมาตรฐาน และระบบ logistics มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
3. นครศรีธรรมราชเป็นเมืองสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ น้ า  

      สิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและใช้อย่างยั่งยืน 
  4. นครศรีธรรมราชเป็นเมืองพลังงานสะอาด มีการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและ 
               ใช้อย่างประหยัด 

5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขเพ่ิมข้ึน 
6. การศึกษามีคุณภาพทัดเทียมกับค่ามาตรฐานการศึกษา 
7. ปีการศึกษาเฉลี่ยของคนจังหวัดนครศรีธรรมราช สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานประเทศ 

จุดยืนการพัฒนาของจังหวัด (Positioning) 
   จากข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด และก าหนดทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ใน
ภาพรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ก าหนดจุดยืนการพัฒนาของจังหวัด 3 ประเด็น ดังนี้ 

1. เมืองเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรนวัตกรรม 
2. เมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรม (นครแห่งธรรม : ธรรมชาติ ธรรมะ วัฒนธรรม) 

   3. ตลาดกลางสินค้าเกษตร ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และกระจายสินค้าของภาคใต้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร เป็นเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ  
และนวัตกรรมเกษตรมาใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ 

๑. เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
     1.1  รักษาฐานรายได้เดิม เพ่ิมรายได้ 
     1.2  ระบบการผลิตที่ได้รับรองมาตรฐาน และระบบ logistics มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

 

 

เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัดเป้าหมายรวม 4 ปี 
ข้อมูลพ้ืนฐาน เป้าหมายรายป ี

2555 2556 2557 2558 2569 2560 
1. รักษาฐานรายได้เดมิ  
เพิ่มรายได ้
 

1.1. ผลติภณัฑ์มวลรวม 
(GPP) ภาคเกษตร เพิม่ขึ้น 
ร้อยละ 1 ต่อปี  

34,587 
ล้านบาท 

34,935
ล้านบาท 

1 1 1 1 

 1.2 รายได้จากการท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 15 ต่อปี 

8,724.49 
ล้านบาท 

10,397.62 
ล้านบาท 

(11.44%) 

11,957.26 
ล้านบาท 

13,702.21 
ล้านบาท 

15,758.14 
ล้านบาท 

18,121.86 
ล้านบาท 

2. ระบบการผลิตทีไ่ดร้ับ
รองมาตรฐาน และระบบ 
logistics มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

2.1 ต้นทุนโลจสิติกส์ต่อ GPP 
ภายในปี 2560  ไมเ่กิน 
ร้อยละ 10 

N/A N/A 20 15 13 10 

3. นครศรีธรรมราชเป็น
เมืองสีเขียวท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร 
ธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อม 
ได้รับการจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพและใช้อย่าง
ยั่งยืน 

3.1 จ านวนของหมู่บ้าน/
ชุมชนที่มีการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

23 
 
 

46 
 
 

56 
 
 

66 
 
 

76 
 
 

86 
 
 

4. นครศรีธรรมราชเป็น
เมืองพลังงานสะอาด มีการ
จัดการพลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและใช้ 
อย่างประหยดั 

4.1 จ านวนชุมชนที่มีการผลิต
พลังงานและพลังงานางเลือก
เพิ่มขึ้น จ านวน 24 ชุมชน 

14 16 18 20 22 24 

5. ประชาชนมีคณุภาพชีวิต
ที่ดีและมคีวามสุขเพิ่มขึ้น 

5.1 ดัชนีช้ีวัดคุณภาพชีวิต
และความสุขมวลรวมของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 75 

N/A N/A 60 65 70 75 

6. การศึกษามีคุณภาพ
ทัดเทียมกับค่ามาตรฐาน
การศึกษา 

6.1 ค่าเฉลีย่ O-NET ม.3 
ร้อยละ 

N/A N/A 40 45 50 55 

7. ปีการศึกษาเฉลี่ยของคน
จังหวัดนครศรีธรรมราช  
สูงกว่าเกณฑม์าตรฐาน
ประเทศ 

7.1 ปีการศึกษาเฉลี่ยของคน
จังหวัดนครศรีธรรมราช สูง
กว่าเกณฑ์มาตรฐานประเทศ 

N/A N/A 9.1 9.4 9.5 9.6 
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2. กลยุทธ์ 
 3.1  บริหารจัดการ เขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning) 
 3.2  พัฒนาเป็นเมืองเกษตรต้นแบบที่เพียบพร้อมปัจจัยการผลิตด้านการเกษตร 
          3.3  พัฒนาการผลิตและนวัตกรรมการผลิต การเก็บเก่ียวการเก็บรักษา การแปรรูป พัฒนา
ผลิตภัณฑ์    
                 บรรจุภัณฑ์และการตลาดอย่างมืออาชีพ 
 3.4  พัฒนาระบบการผลิตที่ได้รับรองมาตรฐาน 
 3.5  พัฒนาระบบกลไก การบริหารจัดการที่ดินเชิงบูรณาการ 
 3.6  พัฒนาระบบ Logistics เพ่ือเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง  กระจายสินค้าทางการเกษตร 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล  
ที่สามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพื้นที่เพิ่มขึ้น 
๑. เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
     1.1 รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
2. กลยุทธ์ 
  3.1  พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการ
ท่องเที่ยว 
                 ที่ได้มาตรฐาน ให้เกิดความยั่งยืน 
 3.2  พัฒนาสินค้า บริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองคอน ให้มีคุณภาพและปลอดภัย 
 3.3  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการ
ท่องเที่ยว 
                 แบบครบวงจร 
 3.4  พัฒนา ยกระดับคุณภาพของบุคลากรการท่องเที่ยว 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อมและพลังงานมีประสิทธิภาพ  
เพิ่มพื้นที่สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด 

๑. เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1.1  ทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและใช้อย่างยั่งยืน
 1.2  การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและใช้อย่างประหยัด 
2. กลยุทธ์ 
  3.1  พัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า และสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมทุกภาค
ส่วน 
 3.2  อนุรักษ์ ป้องกัน ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่จังหวัด 
 3.3  พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการจัดการภัยพิบัติและการบริหารจัดการน้ า 
 3.4  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานสะอาด และการ 
                 ประหยัดพลังงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 

๑. เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1.1  ประชาชนได้รับความมั่นคง ปลอดภัย เป็นธรรม 
 1.2  ประชาชนได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.3  ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนอยู่ดีมีสุข พ่ึงตนเองได้ด้วยวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

2. กลยุทธ์ 
  3.1  สร้างความมั่นคง ปลอดภัย และสวัสดิภาพทางสังคมให้ครอบครัวและชุมชน บนพ้ืนฐานชุมชน 
                 เข้มแข็ง 
 3.2  พัฒนาระบบอ านวยความเป็นธรรมให้มีมาตรฐานเป็นที่พ่ึงของประชาชน  
 3.3  เพิ่มโอกาสการเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐาน อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค 
 3.4  ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนโดยชุมชนแกนหลัก และพัฒนาไปสู่สวัสดิการสังคมถ้วนหน้า 
 3.5  ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาที่ยังยืนของหมู่บ้าน/ชุมชนตาม
โ ค ร ง ก า ร 
                อันเนื่องมาจากพระราชด าริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.6  สร้างพลังสังคมและกลไก เครือข่ายการพัฒนาในระดับพ้ืนที่โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาเพื่อสร้างคุณภาพของคน
นครศรีธรรมราช 

๑. เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1.1  การศึกษามีคุณภาพทัดเทียมกับค่ามาตรฐานการศึกษา 
 1.2  ปีการศึกษาเฉลี่ยของคนจังหวัดนครศรีธรรมราช สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานประเทศ 
 1.3  เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาศาสนา อารยธรรม ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น/ 
                 สากล 
 1.4  เครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง เน้นศูนย์การเรียนรู้ 

3. กลยุทธ์ 
  3.1  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา O-NET 
 3.2  พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับให้ได้มาตรฐานสู่สากล 
 3.3  ยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3.4  ส่งเสริมเด็กเยาวชนและประชาชนให้มีความรู้ด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 
 3.5  สร้างเครือข่ายชุมชนด้านวิชาชีพ 
 
 
  (๖)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
วิสัยทัศน์ 

“องค์กรหลักในการพัฒนา ยึดหลักธรรมาภิบาล และปรัชญญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ.
2559-2561) ได้ก าหนดไว้ขึ้นเพ่ือให้สอบคล้องกบสภาวการณ์ในปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด “หลักความ
พอเพียง” ตามแนวพระราชด าริฯ โดยอาศัยกรอบแนวทางจากยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์การพัฒนากุล่มจังหวัดภายใต้ฝั่งอ่าวไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และภารกิจ 6 ด้าน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ มาตรา 32(1) รวมทั้ง ได้ทบทวนจากยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ.2558-2560 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และ
เป้าหมายการพัฒนา ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
     พันธกิจ 
     1. สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อย พัฒนาองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง 
     2. พัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และความต้องการของตลาด วิสาหกิจชุมชน 
สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิมมูลค่าการผลิต ด้าน
การเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ฯลฯ 
     3. ส่งเสริมการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรทั้งท่ีเป็นอาหาร มิใช่อาหาร และพลังงานทดแทน 
     4. สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพ่ือการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท 
     5. จัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
     6. ฟ้ืนฟู พัฒนาทรัพยากรเพ่ือการท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยว บุคลากร  ภาคการตลาด  
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด 
    7. ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์  และพัฒนาธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยว 
    8. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ใหม่ สนับสนุน       
การวิจัยและพัฒนาร่วมระหว่างนักวิชาการและชุมชน โดยให้ความส าคัญกับความสอดคล้องกับความต้องการ  
ภาคเศรษฐกิจชุมชน 
     เป้าหมาย 
     1.  รายได้ของชุมชนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี 
     2.  ประชาชนได้ประโยชน์จากที่ดินอย่างเป็นธรรม ที่ดินมีคุณค่าและได้รับประโยชน์มากขึ้น 
     3.  จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวติดอันดับของภาคใต้ 
     4.  เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัด โดยให้ความส าคัญกับการเพ่ิม
มูลค่าการค้า การลงทุนของจังหวัด 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
     พันธกิจ 
    1. ฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าและระบบนิเวศให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
    2. ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ต้นน้ าและลุ่มน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีระบบช่วย
ตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ า ระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้ าแล้งและน้ าท่วม 
    3. ส่งเสริมให้มีมาตรการควบคุมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน ให้อยู่ในขีด
ความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ 
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    4. ส่งเสริมการด ารงชีวิตตามวิถีไทย เพ่ือปลูกฝังค่านิยมการบริโภค อย่างพอเพียงและยั่งยืน การ
สร้างเครือข่ายชุมชน เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน 
    5. ส่งเสริมให้ชุมชน หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพ่ือลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่
จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและประชาชน เสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชน ขยะ
อันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะติดเชื้อ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลดและคัดแยกขยะ 
ในแหล่งก าเนิด สนับสนุนการสร้างธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุนให้มีระบบเก็บขนและก าจัดขยะ แบบ
รวมศูนย์ 
     6. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการก าจัด บ าบัดมลพิษ ทั้งด้านวิชาการ บุคลากร และสร้าง
จิตส านึกของชุมชนในการมีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
     7. ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชน ใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานใสสะอาด 
     8. สนับสนุนส่งเสริมการรังวัดและจัดท าแผนที่ เพื่อแสดงแนวเขตท่ีดินของรัฐ 
     9. ผลักดันให้มีระบบคุ้มครองสิทธิชุมชนและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
ความหลากหลายของพันธุกรรมท้องถิ่น เพ่ือรักษา ปกป้องระบบนิเวศน์ที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ชุมชน 
     เป้าหมายการพัฒนา 
     1.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลเชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืน ประชาชนมีการ
ด ารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขภายใต้คุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
     2.  ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการบริหารจดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     3.  ครัวเรือน ชุมชน มีทางเลือกในการใช้พลังงงาน และมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ 
     4.  คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
     พันธกิจ 
     1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรภาคประชาสังคมให้มีศักยภาพเพ่ือรองรับการพัฒนาในทุก
ด้าน 
     2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา  กระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาทั้งในและ      
นอกระบบ สนับสนุนการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น  ส่งเสริมให้เยาวชน  ประชาชน ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงสร้างสรรค์อย่างฉลาดเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ 

    3. รณรงค์ให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน
ให้ถูกสุขลักษณะ 
     4. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  ส่งเสริมการบริหารจัดการแพทย์แผนไทย       
(แพทย์ทางเลือก) ทั้งในระดับชุมชน และ สถานพยาบาล 
     5. รณรงค์ ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพ่ือลดจ านวนผู้เสพย์และผู้เกี่ยวข้องให้
น้อยลง 
     6. รณรงค์ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงและป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ เฝ้า
ระวังป้องกันปัญหาการป่วยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่ 
     7. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณ
ภัย  เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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             8. พัฒนาการกีฬา  เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกก าลังกายและเล่นกีฬา จัดหา
สถานที่จัดกิจกรรมออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง 
             9. ส่งเสริมการท านุบ ารุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนา 
ฟ้ืนฟู    ต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนและเผยแพร่สู่
สังคมโลก 
             10. สงเคราะห์ และพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
พ่ึงพาตนเองได ้
             11. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน  สนับสนุนการจัดท าและใช้แผน
ชุมชน  และส่งเสริมกิจกรรมชุมชน  
    เป้าหมายการพัฒนา 
    1.  ประชาชน/เยาวชนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีวิตได้อย่างปากติสุข 
    2.  ประชาชนได้รับสวัสดิการพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงเป็นธรรม และมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
    3.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตเพ่ิมขึ้นทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา รวมทั้งมีอนามัยการเจริญ
พันธุ์ที่เหมาะสมในทุกช่วงวัย 
    4.  ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น และปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
ลดลง 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     พันธกิจ 
     1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย่าง
ทั่วถึง 
     2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและครบถ้วนเพียงพอ 
     3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการข้ันพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
     4. ผลักดันให้มีการใช้กฎหมายควบคุมอาคาอารอย่างเป็นรูปธรรม 
     เป้าหมาย 
     1.  มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเชื่อมโยงกับ
ระบบการขนส่งอื่น รวมทั้งเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
     พันธกิจ 
     1. รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยมตามหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและ
จิตส านึกธรรมาภิบาลให้แก่เยาวชน ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส่วน 
     2. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส สนับสนุน 
ให้ใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงระบบข้อมูลและรูปแบบการให้บริการประชาชน ลด
ขั้นตอน  การท างานเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
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     3. พัฒนาและส่งเสริมการจัดท าแท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการในระดับชุมชนภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูลกลางและระบบการติดตามประเมินผล 
     4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ  
     เป้าหมาย 
     1.  ประชาชนมีจิตส านึกท่ีดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
     2.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการแก้ปัญหาและให้บริการประชาชน 
        3.  มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมการมีส่วนร่วมของทุกภาคีในการ
พัฒนา 
 
  (๗)  ยุทธศาสตร์พัฒนาอ าเภอ   
วิสัยทัศน์อ าเภอปากพนัง 
 “เมืองปากพนังน่าอยู่  สวยหรูคุณธรรม  ก้าวล้ าภาคเกษตร ระบบนิเวศน์สมดุล ยั่งยืน” 

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาอ าเภอปากพนัง 
(1) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
(2) การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
(3) การพัฒนาด้านความมั่นคง   
(4) การพัฒนาด้านบริหารจัดการ   
(5) การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

  (๘)  การใช้ผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช 
   กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2556 สรุปสาระส าคัญได้
ดังนี้ 

-  มีก าหนดระยะเวลาให้ใช้บังคับ 5 ปี 
- วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการด ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท 
ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และ
สภาพแวดล้อมในท้องที่จังวัดนครศรีธรรมราช ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

-  นโยบายและมาตรการ 
  เพ่ือจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดินโครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มี
ประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนา
เศรษฐกิจ โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
  1)  ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิง
วัฒนธรรม 
  2)  ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับการ
ขยายตัวของชุมชนและระบบเศรษฐกิจ 



 
57 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

  3)  ส่งเสริมและพัฒนาบริการทางสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ
และได้มาตรฐาน 
  4)  ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมที่มีคุณค่าทางศิลปกรรม 
สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด 
  5)  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 -  การใช้ประโยชน์ที่ดิน  แผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้จ าแนกประเภทที่ดินเป็น 9 
ประเภท และให้ใช้ประโยชน์ที่ดินได้ก็แตกต่างกันไป องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนากอยู่ ในพ้ืนที่สีฟ้า คือ 
ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์ เพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือ
เกี่ยวข้องกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การประมง หรือสาธารณประโยชน์ เท่านั้น 
 
  (๙)  การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 

นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 
  การบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนากด าเนินการ  โดยยึดความต้องการของ
ประชาชน   เป็นหลักใช้วิธีการบริหารการท างาน 5 ประการ คือ 
 1. ความซื่อสัตย์สุจริต 
 2. ความโปร่งใส 
 3. ความเป็นธรรม 
 4. ความประหยัด 
 5. ความมีประสิทธิภาพในการท างาน 
 
 1.   นโยบายเร่งด่วน 
  1.แก้ไข ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ให้อยู่ในสภาพที่ดี ประชาชนมีน้ าใช้อย่างทั่วถึง 
  2.แก้ไขปัญหาถนนช ารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ในเส้นทางที่ติดต่อระหว่างต าบลและในเส้นทาง
ในพ้ืนที่ทางการเกษตรของราษฎรภายในต าบล 
  3.พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนากให้เป็นศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท่ีมีคุณภาพ 
  4.จัดสวัสดิการ สังคมและกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการ            
และผู้ด้อยโอกาสในสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
  5.ปรับระบบบริหารราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี เพ่ือให้การบริหารราชการบรรลุเป้าหมาย 
  6.ด าเนินการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ และซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะและซ่อมแซมโคม         
ไฟสาธารณะในพ้ืนที่ทุกหมู่บ้าน เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 

2. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
  1.การแก้ไขปัญหาความยากจนโดยสร้างรายได้และกระจายรายได้ 
  2.สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่างๆให้มีรายได้และกระจายรายได้เพ่ิมยิ่งข้ึน 
  3.ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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  4.ส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยชีวภาพ เพ่ือลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมรายได้ให้แก่
ประชาชน  
 
 3.  นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.ส่งเสริมการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง 
  2.ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า สะพานข้ามคลองต่างๆระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูการ 
  3.ส่งเสริมและสนับสนุน ดูแลประปาหมู่บ้าน ให้อยู่ในสภาพที่ดีประชาชนมีน้ าใช้ 
 
 4.   นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  1 .ส่ ง เ ส ริ มและรณรงค์  ก า รมี ส่ ว น ร่ ว มของประช าชน ให้ มี ก า รอนุ รั กษ์ ฟ้ื น ฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  2.ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.สนับสนุนการด าเนินโครงการลดภาวะโลกร้อน และการรณรงค์แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 
  4.ขุดลอกคูคลอง ทางธรรมชาติต่างๆ และการอนุรักษ์ต้นจากซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ 
  5.สนับสนุน ปรับปรุง ภูมิทัศน์ สองข้างทาง ถนนทุกหมู่บ้าน 
  6.ส่งเสริมและสนับสนุนจัดหาแหล่งน้ าต่างๆ เพ่ือท าการเกษตร 
 

5. นโยบายด้านสาธารณสุข และความเข้มแข็งของชุมชน 
1. ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ในด้านสาธารณะสุขและ

สุขภาพ 
2. สนับสนุน การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
3. สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
4. สนับสนุนการด าเนินงาน ด้านความมั่นคง ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน 
5. ส่งเสริมและสนับสนุน ด้านความรู้ในเรื่องการรักษาสุขภาพและพลานามัย ความเป็นอยู่

อย่างถูกสุขลักษณะ 
6. ส่งเสริมและสนับสนุน ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนต าบลขนาบนาก 
7. สนับสนุน การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ    

และอัคคีภัย 
8. ส่งเสริมประชาธิปไตย และกระบวนการประชาสังคม 
9. ส่งเสริมการสร้างครอบครัวอบอุ่น เข้มแข็ง โดยส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวมีความ

รัก ความเข้าใจ มีจิตส านึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อสังคม รู้จักบทบาทและหน้าที่ของ
ตนเองไม่สร้างปัญหาให้เป็นภาระแก่สังคม 

6. นโยบายด้านการกีฬาและนันทนาการ 
1.ส่งเสริม การกีฬาและนันทนาการทุกระดับ เพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้

เกิดประโยชน์ 
2.ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในระดับชุมชน 
3.ส่งเสริม และสนับสนุนกีฬาในกลุ่มโรงเรียนในระดับต าบลและระดับอ าเภอ 
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4.ส่งเสริม และสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาไปยังศูนย์กีฬาหมู่บ้านต่างๆ 
 

7.   นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1.ส่งเสริม ดูแลผู้สูงอายุ และคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ทางสังคม 
2.ส่งเสริม ดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ 
3.ส่งเสริม ดูแลกิจกรรมกลุ่มสตรี เด็กและเยาวชน 
4.ส่งเสริม ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในประเพณีวัฒนธรรม และกิจกรรมต่างๆทางศาสนา          

เช่น ประเพณีลากพระ ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ และประเพณี
ท าบุญสารทเดือนสิบ 

 
8. นโยบายด้านสวัสดิการสังคม 
 1.ส่งเสริม ดูแลผู้สูงอายุ และคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ทางสังคม 
 2.ส่งเสริม ดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ 
 3.ส่งเสริม ดูแลกิจการกลุ่มสตรี เด็กและเยาวชน 
 4.ส่งเสริม ดูแลป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย และภัย

แล้ง เป็นต้น 
 5.ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ และการสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ สมาชิก อปพร. เพ่ือให้สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ 
 
9. นโยบายด้านการบริหารองค์กร 
 1.ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 2.ยึดมั่นในการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 3.พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารราชการในด้านการเมือง การบริหารราชการกระจาย

อ านาจและการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
 4.บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนากโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 5.ส่งเสริม ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้แก่

ประชาชน และองค์กรอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
 6.ส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและบริหารงานของท้องถิ่น 
 7.พัฒนาองค์กร บุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
 8.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 
 
 10. นโยบายด้านความปลอดภัยของประชาชน 
 1.สนับสนุน มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท 
 2.ประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรม ให้มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
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๓.๒  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
  (๑)  ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชากรในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนา
ท้องถิ่น  ประกอบด้วย  ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา  พื้นที่เป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย  และการ
คาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
 

ดาน ขอบขายและ 
ปริมาณของปัญหา/

ความต้องการ  

สาเหตุของปญหา พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสร้าง
พ้ืนฐาน 

๑.๑ แหล่งน้ าและ
น้ าประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและ
น้ าประปาส าหรบั
อุปโภค-บริโภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 

ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

ประชาชนมีแหล่งน้ า
และมีน้ าประปาใช้
อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น 

๑.๒ ไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่างทาง
และที่สาธารณะยังไม่
สามารถด าเนินการ
ครอบคลมุพื้นท่ีได้
ทั้งหมด 

ทางและที่สาธารณะ
ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

ทางและที่สาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและป้องกันการ
เกิดอาชญากรรมได ้

1.3  เส้นทาง
คมนาคม 

ถนนส่วนใหญ่ในพ้ืนท่ี 
อบต.เป็นหินคลุก ไม่
สะดวกในการเดินทาง 
เมื่อเกิดน้ าท่วมขัง
หรือฝนตกหนัก จะ
เป็นหล่มเป็นบ่อ ได้
ง่าย 

ถนนหินคลุกทุกสายใน
เขตต าบลขนาบนาก 

มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

๑.4 เส้นทาง
คมนาคมสาธารณะ 

ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสญัจร
ไปมาเพิม่มากข้ึน 
และอบต.ไมส่ามารถ
ด าเนินการได้
เนื่องจากพ้ืนท่ียังไม่
เป็นที่สาธารณะ จะ
ด าเนินการได้กต็่อเมื่อ
ต้องเป็นที่สาธารณะ   

เส้นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 
 

 
 
 
 
 
 



 
61 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ดาน ขอบขายและ 
ปริมาณของปัญหา/

ความต้องการ 

สาเหตุของปญหา พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๒. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

๒.๑ ด้าน
สาธารณสขุ 

๑) มีการระบาดของโรค
อุบัติใหม่ โรคระบาด 
โรคตดิต่อ 

ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

ในพื้นที่ไม่มีการระบาด
ของโรคลดการระบาด  
โรคตดิต่อ 

๒) ประชาชนในพ้ืนท่ีป่วย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโนม้ที่
เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน  
ความดัน 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผูป้่วย 

จ านวนผู้ป่วยลดน้อยลง 

๓) ยาเสพติด ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

ผู้ติดยาเสพติดลดน้อยลง
หรือเป็นศูนย ์

๔) ประชาชนบริโภคอาหาร
ที่ปลอดภัย 

ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง 

๒.2 การอุปโภค-
บริโภค 

ประชาชนบางครัวเรือน 
บริโภคน้ าที่ยังไมส่ะอาด
และมสีิ่งเจือปน เช่น จาก
น้ าฝน น้ าท่ีไมไ่ด้คณุภาพ มี
ตะกอน  

ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

ประชาชนบริโภคน้ าที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

 ๒.3 สังคมในชุมชน 
 

๑) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษา
ต่อในระดับทีสู่งกว่าขั้น
พื้นฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา 
ครอบครัวยากจน    

เด็กนักเรยีนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

มีสื่อการเรียนการสอนที่
พอเพียง  เด็กนักเรียน
ได้รับการศึกษาที่สูงข้ึน  
มีงบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรยีน 

  ๒) เด็กและผูสู้งอายุบาง
ครอบครัว ผูสู้งอายุอยู่ตาม
ล าพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 

ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

ผู้สูงอายุและเด็กได้รับ
การดูแลทีด่ ี

  ๓) ผู้พิการไมไ่ด้รับความ
ช่วยเหลือในด ารงชีวิต 

ผู้พิการในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

ผู้พิการได้รับความ
ช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิตและทั่วถึง 
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ดาน ขอบขายและ 
ปริมาณของปัญหา/

ความต้องการ 

สาเหตุของปญหา พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

  ๔) เยาวชนและวยัรุ่นตดิ
เกมส์ สิ่งลามก  บุหรี่ 
เหล้า สาเสพติด และท้อง
ก่อนวัยอันสมควร     

เยาวชนและวัยรุ่นใน
เขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ด ี

๕) ประชาชนกรอายุ
ตั้งแต่ ๓๕ ขึ้นไป  ไมไ่ด้
ตรวจสุขภาพประจ าปี
   

ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลที่อายุ ๓๕  
ขึ้นไป 

ประชาชนท่ีอายุ ๓๕ 
ขึ้นไปไดร้ับการตรวจ
สุขภาพทุกคน  

๓. ด้านเศรษฐกิจ ๓.๑ การวางแผน ประชาชนไม่มีการ
วางแผนในใช้จ่ายเงินท่ี
รัดกุม 

ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

ประชาชนสามารถ
วางแผนการใช้
จ่ายเงินให้เกิด
คุณภาพ 

 3.2 การเพ่ิมรายได้ ประชากรส่วนใหญ่
ท างานเพียงด้านเดียวคือ
อาชีพหลัก ไม่มีอาชีพ
เสรมิ 

ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

ประชาชนมีรายได้ที่
เพิ่มขึ้น 

 ๓.๓ สินค้า
การเกษตร 

๑) ประชาชนขาดสถานท่ี
จ าหน่ายสินค้า 

ร้านค้าแผลงลอย ร้านค้าแผงลอยมี
สถานท่ีในการขาย
จ าหน่ายสินค้า 

  ๒) ผลผลติทางการเกษตร
ราคาตกต่ าระยะทางใน
การขนส่งผลผลิตไกลจาก
แหล่งรับซื้อ  

เกษตรกรในพ้ืนท่ี ผลผลติมีราคาสูงขึ้น 

 ๓.๔ การท่องเท่ียว ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไมม่ีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรม
การท่องเที่ยว 

ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

มีแหล่งทองเที่ยวใน
เขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและ
ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมาก
ขึ้น 
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ดาน ขอบขายและ ปริมาณ
ของปัญหา/ความ

ต้องการ 

สาเหตุของปญหา พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

4. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

4.๑ พืชการเกษตร
เสียหาย 

น้ าเค็มเข้ารุกล้ าพื้นที่
การเกษตร ท าให้ผล
ผลิตเสยีหาย 

พื้นที่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

มีระบบควบคุม
น้ าเค็ม การระบาย
น้ าเค็มที่ได้
มาตรฐาน   

 4.๒ แนวกันคลื่น การพังทะลายของ
ชายหาดบรเิวณ หมู่ที่ 
7,9,10 มีมากขึ้นทุก
ปี และแนวโน้มทวี
ความรุ่นแรงมากข้ึน 

ชายหาด หมู่ที่ 
7,9,10 

แนวกันคลื่นที่ได้
มาตรฐานคงทน 

5. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

5.๑ ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและภูมิ
ปัญหาท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 

ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 

ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ในโอกาสต่างๆ เพื่อ
เป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและ
ประชาชน  ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ไม่
ถูกลืมและคงอยู่
สืบไป 
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  (๒)  ผลการวิเคราะห์ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะเพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาทาง
กายภาพในมิติพื้นที่ 
   ผลการวิเคราะห์ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 
พบว่า   ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนากมีปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนและจะต้อง
ด าเนินการแก้ไข  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
เอาไว้  เพ่ือเป็นการพัฒนาด้านการผังเมืองขององค์การบริหารส่วนต าบล  จึงต้องด าเนินการแก้ ไขตาม
แนวทางท้ัง  ๕  แนวทาง  ดังนี้   

๑)  แนวทางการพัฒนาโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 ๑.๑)  การก่อสร้าง  ขยายถนน หรือปรับปรุงถนนให้มีประสิทธิภาพสะดวกในการ

สัญจรไปมาของประชาชน ลดการจราจรติดขัด 
 ๑.๒)  การก่อสร้างถนนให้มีประสิทธิภาพคงทนถาวรมากขึ้น 

   ๑.๓)  พิจารณาการออกใบอนุญาตในการก่อสร้างอาคาร  รื้อถอนอาคาร ดัดแปลง
อาคาร  ขุดดินถมดิน  ให้เป็นไปตามระเบียบและค านึงถึงปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคต   

 ๑.4)  ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  สถานที่
สาธารณะต่างๆ 

๒)  แนวทางการพัฒนาด้านพัฒนาสังคม   
 ๒.๑)  จัดระเบียบและสอดส่องดูแลมิให้เกิดแหล่งมั่วสุม  
   ๒.๒)  ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพ่ือห่างไกลยาเสพติด 
๓)  แนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 ๓.๑)  จัดตั้งศูนย์จ าหน่ายสินค้าร่วม 

    ๓.๒)  เพ่ิมโอกาสในการเพิ่มรายได ้ 
 ๓.๓)  ส่งเสริมกองทุนเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้สมาชิกกองทุน    
๔)  แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   
 ๔.๑)  ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ  ให้ประชาชน

เกิดความเข้าใจ และลดปัญหาการขัดแย้งที่จะเกิดขึ้น  ท าให้การด าเนินการแก้ไขเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
บรรลุเป้าหมาย 

 ๔.๒)  จัดสถานที่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และด าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน   
 ๔.๓)  จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชน 

   ๕)  แนวทางการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  
    ๕.๑)  ส่งเสริม  อบรมให้ความรู้และการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เช่น การรณรงค์ปลูกต้นไม้ ปลูกพืชทดแทน งดการตัดต้นไม้ เผาหญ้า เผาขยะ  
หรือเผาถ่านในชุมชน    

๕.๒)  ด าเนินโครงการปล่อยน้ าเค็มเข้าสู่แหล่งพืชผลการเกษตรที่ได้มาตรฐาน 
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  (๓)  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น  ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค) 
   องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เพ่ือ
ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพ  ปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล  ดังต่อไปนี้    

  จุดแข็ง (Strengths) 
1.  มีพืชเศรษฐกิจที่มั่นคง คือ จาก และข้าวพันธ์พ้ืนเมือง 
2. มีคลองพระราชด าริผ่านในพื้นที่ต าบล 
3. การประกอบอาชีพของประชาชนที่หลากหลาย เช่น ประมงน้ าจืด ประมงน้ าเค็ม นาข้าว ไร่จาก 

สานปาล์ม 
4. มีโรงสีข้าวขนาดใหญ่ ที่สามารถรองรับการขยายตัวของการท านาข้าว 
5. มีทรัพยากรธรรมชาติทั้งน้ าจืด น้ าเค็ม (มีน้ า 3 น้ า คือ น้ าจืด น้ าเค็ม น้ ากร่อย) 
 
จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ปัญหาน้ าเค็มรุกล้ าพ้ืนที่การเกษตร 
2. ปัญหาดินเปรี้ยว 
3. ขาดการรวมกลุ่มในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
4. การละท้ิงถิ่นฐานเพื่อประกอบอาชีพในเมือง แล้วปล่อยผู้สูงอายุอยู่บ้าน 
 
โอกาส (Opportunities) 
1.  นโยบายส่งเสริมสนับสนุนสินค้า OTOP  อย่างจริงจัง จึงเป็นโอกาสที่จะพัฒนาสินค้า OTOP 

ของชุมชนให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
2. นโยบายส่งเสริมสนับสนุนเงินทุนเพื่อการเกษตร จึงเป็นโอกาสให้เกษตรกรผลิตพืฃผลการเกษตร

สู่ตลาดเพ่ิมมากข้ึน 
3. มีการณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดูแลสุขภาพของตนเอง 
 
อุปสรรค (Threats) 
1.  การกัดเซาะตามแนวชายฝั่งทะเล 
2. ดินบางส่วนเป็นดินเปรี้ยวไม่เหมาะสมกับการท าเกษตร 
3. เกษตรกรขาดความมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและขาดความรู้เรื่องเทคโนโลยี

เกษตรกรแบบใหม่ 
4.  การหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าว 

วิสัยทัศน์  
  “ต าบลน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม ก้าวน าการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจ  ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต เพิ่มผลผลิตการเกษตร” 
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พันธกิจ  
 1.  จัดให้มีการบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า 
 2.  บ ารุงและส่งเสริมการศึกษา 
 3.  บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
 4.  ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 5.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 6.  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการ
บริหารจัดการที่ดี 
จุดมุ่งหมายการพัฒนา 
 1.  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
  1.1  พัฒนาคุณภาพชีวิต ส าหรับคนยากจนและผู้ด้อยโอกาส ให้มีปัจจัยขั้นพ้ืนฐาน 
  1.2  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วไป เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
  1.3  เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม โรงเรียน  ชุมชน และครอบครัว ให้มีบทบาท
คุณภาพชีวิตพ่ึงตนเองได้ 
  1.4  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารให้เอื้ออ านวย และภารกิจที่เปลี่ยนแปลง อัน
เนื่องมาจากการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 
 2.  การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการ 
  2.1  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหาร
และการบริการตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพ ด้านการเงินการคลัง ให้มีการบริหารจัดการที่ดี ให้บริการ
ประชาชน รวดเร็ว เสมอภาค และมีความประทับใจ 
  2.2  สนับสนุนการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการบริหารงาน 

   3.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 3.1  จัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการในทุกๆ ด้าน ให้เกิดผลพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
วัตถุประสงค์การพัฒนาต าบล 

1. เพ่ือสร้างสรรค์ อบต. ให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่บนพ้ืนฐานความสมดุลแห่งวิถีชีวิตชนบท 
2. เพ่ือพัฒนาการคมนาคมขนส่งสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายของประชาชน 
3. เพ่ือให้ประชาชนทุกหมู่บ้าน มีน้ าประปาที่สะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ 
4. เพ่ือให้ประชาชนมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
5. เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการทางสังคมอย่างทั่วถึง 
6.  เพ่ือสร้างเสถียรภาพทางการเงินการคลัง ของ อบต. ให้มีความม่ันคง มีทรัพยากรการเงิน

ครอบคลุมการพัฒนาทุกด้าน ทั้งการพัฒนาคน การพัฒนาเมือง และการพัฒนาการบริการ 
7.  เพ่ือให้ประชาชนสามารถพ่ึงพาแหล่งเงินทุนในหมู่บ้าน ชุมชนของตนเองได้โดยไม่ต้องพ่ึงพา

แหล่งเงินทุนนอกชุมชนและเงินทุนนอกระบบ 
8.  เพ่ือให้ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของสังคมและเสริมสร้างให้สังคมเข้มแข็งเป็นสังคมคุณภาพ

อย่างแท้จริง 
9.  เพ่ือให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการฟ้ืนฟูพัฒนาและน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาด้านต่างๆ 

อย่างจริงจัง 
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10. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
11. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา การบริการสังคม 
12. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
13. เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชน ปลอดยาเสพติด 
14. เพื่อปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว 
15. เพื่อให้สังคมส่วนร่วมมีความเข้มแข็ง มั่นคง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมจากผลการ

พัฒนา 
16. เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ พัฒนาและถูกน ามาใช้ให้เกิด

ประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างคุ้มค่าที่สุด 
17. เพ่ือให้ทุกฝ่ายเกิดจิตส านึกในการดูแลรักษาและแก้ไขปัญหาเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
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    3.3. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. 
โครงสร้างความเชื่อมโยงยทุธศาสตร์การพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาบนาก (พ.ศ.2560-

2563) 
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อปท.ในเขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ย.1 ย.2 ย.5 
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แนวทางที่ 3.1-
3.3 

แนวทางที่ 4.1-
4.3 

แนวทางที่ 5.1-
5.2 

แนวทางการพัฒนา 

ผลผลิต/โครงการ 

โค
รง

กา
ร 

โค
รง

กา
ร 

โค
รง

กา
ร 

โค
รง

กา
ร 

โค
รง

กา
ร 

โค
รง

กา
ร 

โค
รง

กา
ร 

โค
รง

กา
ร 

แบบ ยท.01 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) 
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3.4  แผนที่ยุทธศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 
Strategy map 

วิสัยทัศน์ 
ต าบลน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม ก้าวน าการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจ             

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพิ่มผลผลิตการเกษตร 

พันธกิจ พันธกิจ 1 พันธกิจ 2 พันธกิจ 3 พันธกิจ 4 พันธกิจ 5 

เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 
1-2 

เป้าประสงค์ 
1-7 

 

เป้าประสงค์ 
1-3 

 

เป้าประสงค์ 
1-3 

 

เป้าประสงค์ 
1-2 

 

ย.1 ย.3 ย.4 ย.5 ย.2 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อบต.    
ขนาบนาก 

แนวทาง 
1-2 

แนวทางการ
พัฒนา 

แนวทาง 
1-6 

 

แนวทาง 
1-3 

 

แนวทาง  
1-3 

 

แนวทาง  
1 
 

แบบ ยท.02 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

รายละเอียดแผนที่ยุทธศาสตร์ 
 

พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
พันธกิจ 1 
- ปรับปรุงและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานให้ได้
มาตรฐาน มีระบบ
สาธารณูปโภคท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

1. โครงสร้างพื้นฐานได้
มาตรฐานมีความสะดวก
ปลอดภัย 
2. พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือ
การอุปโภค บริโภคและ
การเกษตรอย่างพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. แนวทางการพัฒนา
งานคมนาคม การ
ก่อสร้าง ปรับปรุงถนน 
สะพาน และระบบ
ระบายน้ า                  
2. แนวทางการพัฒนา
งานไฟฟ้า ประปา และ
สาธารณูปการอ่ืนๆ 

พันธกิจ 2 
- พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
สตรี คนชรา ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 
- ป้องกันและควบคุมการ
ระบาดของโรค 
- ส่งเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนา การอนุรักษ์
ประเพณี 
ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
-  ส่งเสริมการศึกษาทั้ง
ในและนอกระบบ 
-  การรักษาความสงบ
เรียบร้อย และการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
-  ส่งเสริมสถานที่ออก
ก าลังกาย 
-การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
 

1. พัฒนาคุณภาพชีวิต 
2. ป้องกันและควบคุม
โรค 
3. ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้รับการส่งเสริม 
4. การจัดการศึกษา 
5. รักษาความสงบ
เรียบร้อยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน 
- เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนหันมาสนใจ
ด้านกีฬา 
-  ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
และป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้าน
การพัฒนาคนและสังคม 

1. แนวทางการพัฒนา
ด้านการศึกษา 

 2. แนวทางพัฒนาด้าน
สวัสดิการสังคม-สังคม
สงเคราะห์ 

3.  แนวทางพัฒนาด้าน
การสร้างความเข้มแข็ง
ให้ชุมชน 

4.  แนวทางพัฒนาด้าน
การให้บริการด้าน
สาธารณสุข 

5.  แนวทางพัฒนาด้าน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

6.  แนวทางพัฒนาด้าน
การป้องกันแลรักษา
ความสงบภายใน 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) 
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พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 

พันธกิจ  3 
-  ส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร กลุ่ม
อาชีพ 
-  ส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการ
เกษตรประจ าต าบล 
-  ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมรายได้
แก่ประชาชน 
 

1.  ส่งเสริมการเกษตร 
2.  มีศูนย์รวมในการ
ช่วยเหลือการเกษตร
แบบครบวงจร 
3.  เพ่ิมช่องทางรายได้
แก่ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้าน
เศรษฐกิจ 

1.  แนวทางพัฒนาด้าน
ส่งเสริมศูนย์บริการ
ถ่ายทอดเทคโนโยลีทาง
การเกษตรประจ าต าบล 

2.  ส่งเสริมอาชีพ 

3.  ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

พันธกิจ 4 
- ส่งเสริมและสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
- พัฒนาการบริหาร
จัดเก็บรายได้ 
- พัฒนาระบบบริหาร
จัดการในองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 

1. พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ 
3. พัฒนาเสริมสร้าง
ศักยภาพขององค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กร 

1. แนวทางการพัฒนา
สถานที่ อุปกรณ์ และสิ่ง
อ านวยความสะดวกใน
การให้บริการ                
2. แนวทางการพัฒนา
บุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการ                     
3. แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) 
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พันธกิจ 5 
- การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีความ
ยั่งยืน 
- ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาขยะ และมลพิษ 
 

1. อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2. สร้างจิตส านึกในการ
จัดการขยะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน       
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ 

1.  แนวทางการ
พัฒนาการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

บทท่ี  ๔ 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  
๔.๑  ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 

(1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
(2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน และสังคม 
(3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
(4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 
(5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน    
     1.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 งานคมนาคม การก่อสร้าง ปรับปรุงถนน สะพาน และระบบระบายน้ า 
   1.2 งานไฟฟ้า ประปา และสาธารณูปการอ่ืนๆ 
      2.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน และสังคม 

2.1 ด้านการศึกษา 
2.2 ด้านสวัสดิการสังคม-สังคมสงเคราะห์ 

  2.3 ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
2.4 การให้บริการด้านสาธารณสุข 

  2.5 ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และนันทนาการ 
  2.6 ด้านการป้องกันภัย และรักษาความสงบภายใน      
      3.)   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  3.1 ด้านการส่งเสริมศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจ าต าบล 
  3.2 ด้านส่งเสริมอาชีพ 
  3.3  ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

4.)   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 
4.1  พัฒนาสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ 
4.2  พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
4.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

     5.)  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5.1  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  5.2  การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการก าจัดขยะและมลพิษ 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

4.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1)  พันธกิจ  ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน มีระบบสาธารณูปโภคท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
  2)  เป้าประสงค์ 
   1.  โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานมีความสะดวกปลอดภัย 
   2.  พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างพอเพียง 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
1.  โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานมีความสะดวก
ปลอดภัย 

-จ านวนถนน คสล.เพ่ิมข้ึน 
-  จ านวนถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบได้รับการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษา 
-  จ านวนสะพานหรือท่อเหลี่ยมที่ได้รับการ
ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 

2.  พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภคและ
การเกษตรอย่างพอเพียง 

-  จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการพัฒนาแล้วเสร็จ 
-  จ านวนประปา/ไฟฟ้าที่ได้ขยายเขต 

  3)  แนวทางการพัฒนา 
แนวทางท่ี 1  งานคมนาคม การก่อสร้าง ปรับปรุงถนน สะพาน และระบบระบายน้ า 

   แนวทางท่ี 2  งานไฟฟ้า ประปา และสาธารณูปการอ่ืนๆ 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 
1.  งานคมนาคม การก่อสร้าง ปรับปรุงถนน สะพาน 

และระบบระบายน้ า 
-  จ านวนถนน คสล.เพ่ิมข้ึน 
-  จ านวนถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบได้รับการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษา 
-  จ านวนสะพานหรือท่อเหลี่ยมที่ได้รับการ
ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 

2  งานไฟฟ้า ประปา และสาธารณูปการอ่ืนๆ -  จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการพัฒนาแล้วเสร็จ 
-  จ านวนประปา/ไฟฟ้าที่ได้ขยายเขต 

 4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
  - กองช่าง 
 5)  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4  การสร้างความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท. ๐๓ 
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4.1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน และสังคม 
  1)  พันธกิจ  ที่  1.  พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ด้อยโอกาส 
    2.  ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค 
    3.  ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา การอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
    4.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 
    5.  การรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    6.  ส่งเสริมสถานที่ออกก าลังกาย 
    7.  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  2)  เป้าประสงค์ 
   1.  พัฒนาคุณภาพชีวิต 
   2.  ป้องกันและควบคุมโรค 
   3.  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการส่งเสริม 
   4.  การจัดการศึกษา 
   5.  รักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน และแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชน 
   6.  เด็ก เยาวชน ประชาชน หันมาสนใจด้านการกีฬา 
   7.  ชุมชนมีความเข้มแข็ง และป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
1.  พัฒนาคุณภาพชีวิต ร้อยละของความพึงพอใจต่อกิจกรรมการสังคม

สงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

2.  ป้องกันและควบคุมโรค อัตราการเจ็บป่วยลดลง 
3.  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้รับการส่งเสริม 

จ านวนกิจกรรมการส่งเสริมทางศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.  การจัดการศึกษา ร้อยละ70ของนักเรียนที่สัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา 
5.  รักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน 
และแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน 

-จ านวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 
-จ านวนผู้ประสพภัยที่ได้รับการช่วยเหลือ 
-จ านวนครั้งที่ฝึกอบรมอาสาป้องกันภัย 

6.  ประชาชนมีความสนใจในด้านการกีฬาเพ่ือ
สุขภาพและนันทนาการ 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ 

7.  ชุมชนมีความเข้มแข็ง และป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

-จ านวนผู้ผ่านการอบรม 
-จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านยาเสพติด 

   
   
 

แบบ ยท. ๐๓ 
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 3)  แนวทางการพัฒนา 
แนวทางท่ี 1  ด้านการศึกษา 

   แนวทางท่ี 2  ด้านสวัสดิการสังคม-สังคมสงเคราะห์ 
แนวทางท่ี 3  ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

   แนวทางท่ี 4  การให้บริการด้านสาธารณสุข 
แนวทางท่ี 5  ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และนันทนาการ 

   แนวทางท่ี 6  ด้านการป้องกันภัย และรักษาความสงบภายใน      
 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 
1.  ด้านการศึกษา ร้อยละ 70 ของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง

การศึกษา 
2  ด้านสวัสดิการสังคม-สังคมสงเคราะห์ ร้อยละ 70 ของกิจกรรมที่มีต่อสังคม 

3. ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน -จ านวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 
-จ านวนผู้ประสพภัยที่ได้รับการช่วยเหลือ 
-จ านวนครั้งที่ฝึกอบรมอาสาป้องกันภัย 

4. การให้บริการด้านสาธารณสุข จ านวนประชากรที่ได้รับการป้องกันโรค 

5.ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

-จ านวนกิจกรรมการส่งเสริมทางศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านกีฬาและ
นันทนาการ 

6.ด้านการป้องกัน และรักษาความสงบภายใน -จ านวนผู้ผ่านการอบรม 
-จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านยาเสพติด 

  
4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

  -  ส านักงานปลัด/กองช่าง 
 5)  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาเพ่ือ
สร้างคุณภาพ 
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4.1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  1)  พันธกิจ  ที่  1.  ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร กลุ่มอาชีพ 
    2.  ส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจ าต าบล 
    3.  ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมรายได้แก่ประชาชน 
  2)  เป้าประสงค์ 
   1.  ส่งเสริมการเกษตร 
   2.  มีศูนย์รวมในการช่วยเหลือการเกษตรแบบครบวงจร 
   3.  เพ่ิมช่องทางรายได้ให้แก่ประชาชน 
     

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
1.  ส่งเสริมการเกษตร จ านวนผู้ผ่านการอบรม/ได้รับการช่วยเหลือ 
2.  มีศูนย์รวมในการช่วยเหลือการเกษตรแบบครบ
วงจร 

ร้อยละ 80 ของการเข้าถึงข้อมูลการเกษตร 

3.  เพ่ิมช่องทางรายได้ให้แก่ประชาชน จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  3)  แนวทางการพัฒนา 

แนวทางท่ี 1  ส่งเสริมศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจ าต าบล 
   แนวทางท่ี 2  ส่งเสริมอาชีพ 
  แนวทางท่ี 3  ส่งเสริมการท่องเที่ยว   
 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 
1.  ส่งเสริมศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ

เกษตรประจ าต าบล 
ร้อยละ 80 ของการเข้าถึงข้อมูลการเกษตร 

2.  ส่งเสริมอาชีพ จ านวนรายได้ที่เพ่ิมข้ึน 
3.  ส่งเสริมการท่องเที่ยว   จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
  - ส านักงานปลัด  
 5)  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  1  การบริหารจัดการการเกษตรครบวงจร เป็นเกษตร
สุขภาพ เกษตรคุณภาพ และน าวัตกรรมเกษตรมาใช้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตและสร้างรายได้ 
 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ยท. ๐๓ 
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4.1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 
  1)  พันธกิจ  ที่  1.  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏบัติงาน 
    2.  พัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
    3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
  2)  เป้าประสงค์ 
   1.  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
   2.  เพ่ิมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
   3.  พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร 
     

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
1.  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพใน
การปฎิบัติงาน 

2.  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ รายได้ของ อปท เพ่ิมข้ึน 
3.  พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร ร้อยละของเครื่องมือ เครื่องใช้ที่เพ่ิมข้ึน 

  3)  แนวทางการพัฒนา 
แนวทางท่ี 1  พัฒนาสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ 

   แนวทางท่ี 2  พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
  แนวทางท่ี 3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล   
 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 
1.  พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร ร้อยละของเครื่องมือเครื่องใช้ที่เพ่ิมขึ้น 
2.  พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการ 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 

3.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักธรร
มาภิบาล   

ร้อยละของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  

 4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
  - ส านักงานปลัด  
 5)  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาเพ่ือ
สร้างคุณภาพ 
 
 

 
 
 
 
 

4.1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แบบ ยท. ๐๓ 

แบบ ยท. ๐๓ 
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  1)  พันธกิจ  ที่  1.  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน 
    2.  การป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ และมลพิษ 
  2)  เป้าประสงค์ 
   1.  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   2.  สร้างจิตส านึกในการดูแลรักษาธรรมชาติ 
       

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
1.  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดเพ่ืออนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.  สร้างจิตส านึกในการดูแลรักษาธรรมชาติ จ านวนโครงการ/กิจกรรม 

  3)  แนวทางการพัฒนา 
แนวทางท่ี 1  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี 2 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการก าจัดขยะและมลพิษ 

 
แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 

1.  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดเพ่ืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการก าจัดขยะ และ
มลพิษ  

ประชาชนมีจิตส านึกในการจัดการขยะ และมลพิษ 

 4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
  - ส านักงานปลัด  
 5)  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  3  การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อมและ
พลังงานที่มีประสิทธิภาพ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและการใช้พลังงาน 
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4.2  รายละเอยีดแผนยุทธศาสตร์  

ความ 
เชื่อมโยงกับ 
ยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท.ในเขต 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

พันธกิจ ตัวช้ีวัด
ระดับ

เปูาประสงค ์
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวช้ีวัดระดับ
แนวทางการ

พัฒนา(ตัวช้ีวัด
รวม) 

ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย 

ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

60 61 62 63 

 4 4 1 ปรับปรุงและ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานมีระบบ
สาธารณูปโภค
ทีมี
ประสิทธิภาพ 

1. จ านวน
ถนน คสล.
เพิ่มขึ้น 

3 3 3 3 งาน
คมนาคม 
การก่อสร้าง 
ปรับปรุง
ถนน 
สะพาน และ
ระบบ
ระบายน้ า 

-จ านวนถนน 
คสล.เพิ่มขึ้น 

1.ถนน คสล.
3 กม./ป ี

1.โครงการ
ก่อกสร้าง
ถนน คสล. 

กองช่าง  

    2.  จ านวน
ถนนท่ีได้รับ
การ
ซ่อมแซม
เพิ่มขึ้น 

20% 20% 20% 20% งาน
คมนาคม 
การก่อสร้าง 
ปรับปรุง
ถนน 
สะพาน และ
ระบบ
ระบายน้ า 

-  จ านวนถนนท่ี
อยูใ่นความ
รับผิดชอบได้รับ
การซ่อมแซม
บ ารุงรักษา 

2.ร้อยละ 20 
ของถนน
ทั้งหมด 

2.โครงการ
ปรับปรุง/
ซ่อมแซม
ถนน 

กองช่าง  

    3.จ านวน
สะพานหรือ
ท่อเหลี่ยมที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม
และ
บ ารุงรักษา 

1 
แห่ง 

1 
แห่ง 

1 
แห่ง 

1 
แห่ง 

งาน
คมนาคม 
การก่อสร้าง 
ปรับปรุง
ถนน 
สะพาน และ
ระบบ
ระบายน้ า 

-  จ านวน
สะพานหรือ
ท่อเหลี่ยมที่
ได้รับการ
ซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษา 

3.สะพาน/ท่อ
บล็อก 1แห่ง/
ปี 

3.โครงการ
ก่อสร้าง/
ซ่อมแซม
สะพาน 
คสล./ท่อ
เหลี่ยม 

กองช่าง  

แบบ ยท.04 



 
81 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

  

ความ 
เชื่อมโยงกับ 
ยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท.ในเขต 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

พันธกิจ ตัวช้ีวัด
ระดับ

เปูาประสงค ์
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวช้ีวัดระดับ
แนวทางการ

พัฒนา(ตัวช้ีวัด
รวม) 

ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย 

ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

60 61 62 63 

 4 4 1 ปรับปรุงและ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานมี
ระบบ
สาธารณูปโภค
ทีมี
ประสิทธิภาพ 

จ านวน
แหล่งน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนาแล้ว
เสร็จ 

1 
แห่ง 

1 
แห่ง 

1 
แห่ง 

1 
แห่ง 

งานไฟฟูา 
ประปา และ
สาธารณูปการ
อื่นๆ 

จ านวนแหล่ง
น้ าที่ได้รับ
การพัฒนา
แล้วเสร็จ 

ปีละ 1 แห่ง ขุดลอก คู 
คลอง 

กองช่าง  

    จ านวน
ประปา/
ไฟฟูาที่ได้
ขยายเขต 

1 
แห่ง 

1 
แห่ง 

1 
แห่ง 

1 
แห่ง 

งานไฟฟูา 
ประปา และ
สาธารณูปการ
อื่นๆ 

จ านวน
ประปา/
ไฟฟูาที่ได้
ขยายเขต 

ปีละ 1 แห่ง ก่อสร้าง/
ขยายเขต
ประปา/
ไฟฟูา 

กองช่าง  

    
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.04 



 
82 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

  
 

ความ 
เชื่อมโยงกับ 
ยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท.ในเขต 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

พันธกิจ ตัวช้ีวัดระดับ
เปูาประสงค ์
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวช้ีวัดระดับ
แนวทางการ

พัฒนา(ตัวช้ีวัด
รวม) 

ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย 

ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

60 61 62 63 

5 3 2 พัฒนา
คุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี 
คนชรา ผู้
พิการ ผู้ปุวย
โรคเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาส 

-ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ต่อกิจกรรม
การสังคม
สงเคราะห์เด็ก 
สตรี ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

70% 70% 70% 70% พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ร้อยละ 70 
ของกิจกรรมที่
มีต่อสังคม 

ร้อยละ 70 
ของความพึง
พอใจต่อ
กิจกรรมที่จดั
ขึ้น 

จัดกิจกรรม
สงเคราะห์ 
เด็ก สตรี 
คนชรา ผู้
พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

ส านักงาน
ปลัด 

 

   ปูองกันและ
ควบคุมการ
ระบาดของ
โรค 

อัตราการ
เจ็บปุวยลดลง 

5% 10% 15% 20% การให้บริการ
สาธารณะสุข 

จ านวน
ประชากรที่
ได้รับการ
ปูองกันโรค 

อัตราการ
เจ็บปุวยลดลง 
5% ปี 

โครงการ
สาธารณสุข
ในการ
ปูองกันและ
ควบคุม 
โรค 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.04 



 
83 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

  
 

ความ 
เชื่อมโยง

กับ 
ยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท.ในเขต 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

พันธกิจ ตัวช้ีวัดระดับ
เปูาประสงค ์
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวช้ีวัดระดับ
แนวทางการ

พัฒนา(ตัวช้ีวัด
รวม) 

ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย 

ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

60 61 62 63 

5 3 2 ส่งเสริม
กิจกรรมทาง
ศาสนา การ
อนุรักษ์
ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

จ านวนกิจกรรม
การส่งเสริมทาง
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

3 
ครั้ง 

3 
ครั้ง 

3 
ครั้ง 

3 
ครั้ง 

ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
และ
นันทนาการ 

จ านวน
กิจกรรมการ
ส่งเสริมทาง
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ปีละ 3 ครั้ง จัดกิจกรรม
ส่งเสริม
และสบื
ทอด
ศาสนา
ประเพณี 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ส านักงาน
ปลัด 

 

   ส่งเสริมการจัด
การศึกษาท้ัง
ในและนอก
ระบบ 

ร้อยละ70ของ
นักเรียนท่ี
สัมฤทธ์ิผลทาง
การศึกษา 

70 70 70 70 การศึกษา ร้อยละ70ของ
นักเรียนท่ี
สัมฤทธ์ิผลทาง
การศึกษา 

ร้อยละ 70 ส่งเสริม
การศึกษา
ให้กับ
นักเรียน 

ส านักงาน
ปลัด 

 

   การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 
และการ
ปูองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรม 
 
 

50 50 50 50 การสร้างความ
เข้มแข็งให้
ชุมชน 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรม 

อย่างน้อยปี
ละ20คน 

จัดอบรมให้
ความรู้เพื่อ
รักษาความ
สงบ
เรียบร้อย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักงาน
ปลัด 

 

แบบ ยท.04 



 
84 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 
 

ความ 
เชื่อมโยง

กับ 
ยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท.ในเขต 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

พันธกิจ ตัวช้ีวัดระดับ
เปูาประสงค ์
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวช้ีวัดระดับ
แนวทางการ

พัฒนา(ตัวช้ีวัด
รวม) 

ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย 

ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

60 61 62 63 

5 3 2 การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 
และการ
ปูองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

จ านวนผู้
ประสพภัยที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 
 

90 90 90 90 การสร้างความ
เข้มแข็งให้
ชุมชน 

จ านวนผู้
ประสพภัยที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 
 

ผู้ประสพภัย
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 
ร้อยละ 90 

แก้ปัญหา
ภัยแล้ง 
อุทกภัย 
และ
เหตุการณ์
ต่าง ๆ 

ส านักงาน
ปลัด 

 

    จ านวนครั้งที่
ฝึกอบรมอาสา
ปูองกันภัย 

1 1 1 1 การสร้างความ
เข้มแข็งให้
ชุมชน 

จ านวนครั้งที่
ฝึกอบรม
อาสาปูองกัน
ภัย 

ปีละ 1 ครั้ง จัดอบรมให้
ความรู้เพื่อ
รักษาความ
สงบ
เรียบร้อย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 
 
 
 

แบบ ยท.04 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 
 

ความ 
เชื่อมโยง

กับ 
ยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท.ในเขต 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

พันธกิจ ตัวช้ีวัดระดับ
เปูาประสงค ์
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวช้ีวัดระดับ
แนวทางการ

พัฒนา(ตัวช้ีวัด
รวม) 

ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย 

ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

60 61 62 63 

5 3 2 ส่งเสริม
สถานท่ีออก
ก าลังกาย 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมด้าน
กีฬาและ
นันทนาการ 

2 2 2 2 ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
และ
นันทนาการ 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมด้าน
กีฬาและ
นันทนาการ 

ปีละ 2 ครั้ง จัดกิจกรรม
หรือร่วม
กิจกรรม
การแข่งขัน
กีฬาและ
กิจกรรม
นันทนาการ 

ส านักงาน
ปลัด 

 

   การปูองกัน
และการแกไ้ข
ปัญหายาเสพ
ติด 

จ านวนผู้ผ่าน
การอบรม 
 

50 50 50 50 ด้านการ
ปูองกัน และ
รักษาความ
สงบภายใน 

จ านวนผู้ผ่าน
การอบรม 
 

ปีละ 50 คน จัดอบรม/
พัฒนา
ศักยภาพ
ของ
ประชาชน 

ส านักงาน
ปลัด 

 

    จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมด้าน
ยาเสพติด 

     จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมด้าน
ยาเสพติด 

ปีละ 1 
โครงการ 

จัดอบรม/
พัฒนา
ศักยภาพ
ของ
ประชาชน 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 
 
 

แบบ ยท.04 

แบบ ยท.04 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 
ความ 

เชื่อมโยง
กับ 

ยุทธศาสตร ์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท.ในเขต 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

พันธกิจ ตัวช้ีวัดระดับ
เปูาประสงค ์
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวช้ีวัดระดับ
แนวทางการ

พัฒนา(ตัวช้ีวัด
รวม) 

ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย 

ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

60 61 62 63 

1,2 1 3 ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
เกษตร กลุ่ม
อาชีพ 

ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
เกษตร กลุ่ม
อาชีพ 

50 50 50 50 ส่งเสริม
อาชีพ 

ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
เกษตร กลุ่ม
อาชีพ 

ปีละ 50 คน จัดอบรม
การพัฒนา
ส่งเสริม
อาชีพ 

ส านักงาน
ปลัด 

 

   ส่งเสริมศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
ทางการ
เกษตร
ประจ าต าบล 

ร้อยละ 80 
ของการเข้าถึง
ข้อมูล
การเกษตร 

80 80 80 80 ส่งเสริม
ศูนย์บริการ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
ทางการ
เกษตร
ประจ าต าบล 

ร้อยละ 80 
ของการ
เข้าถึงข้อมูล
การเกษตร 

ร้อยละ 80 ส่งเสริม
กิจกรรม
ศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
ทางการ
เกษตรฯ 

ส านักงาน
ปลัด 

 

   ส่งเสริม
กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว
เพ่ือเพ่ิม
รายได้แก่
ประชาชน 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

2 2 2 2 ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว   

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

ปีละ 2 
กิจกรรม 

จัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริม
การ
ท่องเที่ยว 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 
 แบบ ยท.04 
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ความ 

เชื่อมโยง
กับ 

ยุทธศาสตร ์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท.ใน

เขต 
จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

พันธกิจ ตัวช้ีวัดระดับ
เปูาประสงค ์
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวช้ีวัดระดับ
แนวทางการ

พัฒนา
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย 

ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

60 61 62 63 

5 5 4 พัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละของผู้
ผ่านการ
อบรมพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน 

80% 80% 80% 80% พัฒนา
บุคลากรเพ่ือ
เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติ
ราชการ 

ร้อยละของ
บุคลากรที่
ได้รับการ
พัฒนา 

ร้อยละ 80/ป ี อบรมพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การ
ปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

ส านักงาน
ปลัด 

 

   พัฒนาการมี
ส่วนร่วมของ
ภาค
ประชาชน 

การมีส่วนร่วม
เพ่ิมมากข้ึน 

5% 10% 15% 20% แนวทางการ
มีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน   

ร้อยละของ
การมีส่วน
ร่วมเพ่ิมข้ึน 

เพิ่มขึ้นปีละ 
5% 

กิจกรรมตาม
หลักธรรมาภิ
บาล 

ส านักงาน
ปลัด/กอง
คลัง 

 

   พัฒนาระบบ
บริหาร
จัดการใน
องค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของ
เครื่องมือ 
เครื่องใช้ที่
เพ่ิมข้ึน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

50% 55% 60% 65% พัฒนา
เสริมสร้าง
ศักยภาพของ
องค์กร 

ร้อยละของ
เครื่องมือ
เครื่องใช้ที่
เพ่ิมข้ึน 

เพิ่มขึ้นปีละ 
5% 

จัดหา
เครื่องมือ
เครื่องใช้ที่
จ าเป็นต่อ
องค์กร 

ส านักงาน
ปลัด/กอง
คลัง/กอง
ช่าง 

 

 
 
 
 

แบบ ยท.04 
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ความ 
เชื่อมโยงกับ 
ยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท.ในเขต 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

พันธกิจ ตัวช้ีวัดระดับ
เปูาประสงค ์
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวช้ีวัดระดับแนว
ทางการพัฒนา
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย 

ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

60 61 62 63 

3 2 5 อนุรักษ์
ทรัพยา
กรธรรม
ชาติ
และ
สิ่งแวด
ล้อมให้
มีความ
ยั่งยืน 
 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่จัด
เพ่ืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 1 1 1 การอนุรักษ์
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่จัด
เพ่ืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ปีละ 1 
โครงการ 

อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส านักงาน
ปลัด 

 

   การ
ปูองกัน
และ
แก้ไข
ปัญหา
ขยะ 
และ
มลพิษ 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม 

1 1 1 1 การ
เสริมสร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ก าจัดขยะ 
และมลพิษ 

ประชาชนมี
จิตส านึกในการ
จัดการขยะ 
และมลพิษ 

ปีละ 1 
โครงการ 

จัดอบรม
สร้าง
จิตส านึกใน
การจัดการ
ขยะและ
มลพิษ 

ส านักงาน
ปลัด 
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4.3  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
  
ล าดับ ยุทธศาสตร์ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน กองช่าง 
2 พัฒนาคนและสังคม ส านักงานปลัด กองช่าง 
3 ด้านเศรษฐกิจ ส านักงานปลัด กองช่าง 
4 ด้านการบริหารจัดการองค์กร ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง 
5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงานปลัด กองช่าง 

 
4.4  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ตารางเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ อปท.นศ. ยุทธศาสตร์ อบต.ขนาบนาก 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   
การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร 
เป็นเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ  
และนวัตกรรมเกษตรมาใช้เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมผลผลิตและสร้างรายได้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาเศรษฐกิจ   

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้้า 
สิ่งแวดล้อมและพลังงานมีประสิทธิภาพ  
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การสร้างความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชน
เข้มแข็ง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาเพ่ือสร้างคุณภาพของคน
นครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาคนและสังคม 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การบริหารจัดองค์กร 
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ส่วนท่ี ๕ 
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

 

๕.๑  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 ๕.๑.๑  ก าหนดกรอบกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๕ มาตรา ๒๓๘ วรรค 
๓ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท า
งบประมาณ   การใช้จ่ายและผลการด าเนินงานในรอบปี  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
ก ากับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  ข้อ ๒๙  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้  (๑) ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน  (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ขนาบนาก  ที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบฯ  ต้องก าหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
โดยให้มีการประชุมก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพ้ืนที่สุ่มตรวจติดตาม
ประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน  เพ่ือการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนต าบลและใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ให้สอดคล้องกับปัญหา  
ความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นท่ีและสถานการณ์ภายนอก  จึงต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60  ขึ้น และสรุป
รายงานผลเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนากและประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยทั่วกันตามล าดับต่อไป  

 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการ
บริหารงานเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่
ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่าง
แท้จริง องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้
การบริการแก่ประชาชน  จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  
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 5.1.2 ก าหนดรอบเวลา ความสอดคล้อง ความเพียงพอ ความก้าวหน้า ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ผลลัพธ์และผลผลิต การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
คณะกรรมการพัฒนาองคก์ารบริหาร 

ส่วนต าบล 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย  ปีละ  ๑  ครั้ง  
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย

ไม่น้อยกว่า  ๓๐  วัน 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลองค์การ
บริหารส่วนต าบล

ขนาบนาก 
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๕.๑.๒  แนวทางในการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูก
ออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่  
ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  
กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาใน
การควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม  การประเมินผล 
คือ  การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จ
สิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผล  เป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม  การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้
ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้น
ให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อไป  

(1)  สภาพแวดล้อมภายนอก  เงินงบประมาณที่มีการจัดสรร ไม่ต่อเนื่อง ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการด าเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่อยากล าบาก อีกท้ังสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา และไม่เป็นไปตามฤดูกาล เป็นอีกปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

(2)  สภาพแวดล้อมภายใน  ด้วยบุคลากรที่ครบทุกด้าน ท าให้การด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก ด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญ แต่ก็ยังขาด
เครื่องมือที่ทันสมัยในบางรายการ ท าให้ต้องมีการพ่ึงพาจากหน่วยงานภายนอก 
 

๕.๒  ระเบียบ  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
   ๕.๒.๑  ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  

ข้อ ๒๘  ได้ก าหนดองค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
ที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสอง
คน  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน
สองคน  โดยให้คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก
หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  โดยคณะกรรมการทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในต าแหน่ งคราวละ
สองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
   ข้อ  ๒๙  ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นไว้  ดังนี้ 
   ๑.  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   ๒.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   ๓.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศ
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ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
   ๔.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  

๕.๒.๒  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
การติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เป็นการตรวจสอบในระหว่างการด าเนิน

โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่  เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดม
ความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานที่จะสามารถน าไปสู่การบรรลุแผนที่ก าหนดไว้ได้  เครื่องมือที่ใช้
ในการติดตามผลการด าเนินงาน  ได้แก่  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล    
ขนาบนาก  ซึ่งประกอบไปด้วย การติดตามการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลง
โครงการ/กิจกรรม  การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  การติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้ รับเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ  ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อด าเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ  เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนากในภาพรวม  ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานใน
แต่ละยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนารวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้   อีกทั้ง
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan   ซึ่งเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม  โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล    มีวิธีการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
 

๑)  การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตาม

และประเมินผลโครงการ/กิจกรรม  โดยค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม  ทั้งนี้ 
ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกครั้งที่ด าเนินการแล้วเสร็จและ
สรุปเป็น     รายไตรมาส  ระยะหกเดือน และรายงานให้ผู้บริหารทราบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ด าเนินการ
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกครั้งพร้อมสรุปผลในภาพรวมอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง  แล้ว
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นน าเสนอสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตต าบลขนาบนากทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ ๑  ครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปีและปิดประกาศไม่น้อยกว่า  ๓๐  วัน   

ระยะเวลาการรายงานผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 
รายไตรมาส 

    (๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๙)  
(๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๐) 

    (๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๐)  
(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๐) 

ระยะ  ๖  เดือน 
    (๑)  เดือน  ตุลาคม  ๒๕๕๙ – มีนาคม  ๒๕๖๐ 
    (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน  ๒๕๖๐ 
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๕.๓  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา ๒๘๗  วรรค 

๓ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประช าชนในเรื่องการจัดท า
งบประมาณ  การใช้จ่ายและผลการด าเนินงานในรอบปี  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
ก ากับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  และแผนการด าเนินงาน  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้
งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใส 
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็
ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้   

 

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการ
ด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่  อย่างไร  ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบ
ประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลมี  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
95 

แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก (พ.ศ.2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ส าหรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือสอดคล้องของยุทธศาสตร์ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 

2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  25 

3.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 

     3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 

     3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 

     3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 

     3.4  วิสัยทัศน์ (5) 

     3.5  พันธกิจ (5) 

     3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นพันธกิจ (5) 

     3.7  ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์(ตัวชี้วัดรวม) (5) 

     3.8  จุดม่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการพัฒนา) (5) 

    3.9  ตัวชีว้ัดและแนวทางการพัฒนา (ตัวชี้วัดรวม) (5) 

     3.10  ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวม 100 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
96 

แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก (พ.ศ.2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๑.ข้อมูลสภาพทั่วไป
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นข้อมูล
สภาพทั่วไปของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑.)ข้อมูลทั่วไป เป็น ข้อมูลเกี่ยวกับท่ีตั้ง อาณาเขต เขตการ
ปกครองประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มองค์องค์กรประชาสังคม 
กลุ่มธุรกิจท้องถิ่น เป็นต้น หรือข้อมูลอื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับการ
พัฒนาท้องถิ่น 

๑๐ 
(๒) 

 

 (๒.)ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น เป็นข้อมูล โครงสร้าง
และกระบวนการบริหารงานบุคคลงบประมาณ และเครื่องมือ
อุปกรณ์ต่างๆ โครงสร้างผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

(๒)  

(๓)จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๒)  

(๔)การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

  

(๕)การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๒)  

๒.การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑)การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 

๒๕ 
๓ 

 

(๒)การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 
(๓)การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยีจารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

๒ 
 
 
 

๔ 
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(๔)การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

๔  

 (๕)การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

๔  

(๖)ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-
Strength (จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity 
(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

๔  

(7)สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพ้ืนที่ 
มีการน าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมุติฐานของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ปัญหา การ
ก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหา 

5  

3.ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 
3.4 วิสัยทัศน ์
 
 
 
3.5 พันธกิจ 
 
 
 

ควนประกอบข้อมูลดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับสภาพ
สังคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

65 
10 

 

 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

 
10 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 
คสช. และนโยบายรัฐ 

10  

วิสัยทัศน์ มีลักษณะที่แสดงสถานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเชน สอดคล้องกับ
โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

5  
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3.6เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็น 
พันธกิจ 
 
 
 
 
3.7ตัวชีว้ัดระดับ
เป้าประสงค์ (ตัวชี้วัด
รวม) 
 
 
3.8จุดมุ่งหมายเพ่ือ
การพัฒนาในอนาคต 
(แนวทางการพัฒนา) 
 
 
 
3.9ตัวชีว้ัดระแนว
ทางการพัฒนา 
 
 
 
3.10 ผลผลิต/
โครงการ 

พันธกิจ แสดงถึงภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ แสดง
ให้เห็นถึงความชัดเจนของภารกิจ 

5  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นพันธกิจ  มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อพันธกิจที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเชน 
 
 
 
 
 

5  

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ (ตัวชี้วัดรวม) สิ่งที่วัดได้ท้ังในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของเป้าประสงค์โดยรวม เป็นตัวก าหนดว่า
ผลสัมฤทธิ์จะเกิดขึ้นโดยรวมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 

5  

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการพัฒนา) 
ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแนวทางการพัฒนาที่
เกิดจากเป้าประสงค์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีความชัดเชน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาสามปี 

5  

ตัวชี้วัดระแนวทางการพัฒนา สิ่งที่วัดได้ทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพของแนวทางการพัฒนา เป็นตัวก าหนดว่าผลสัมฤทธิ์จะ
เกิดข้ึนโดยรวมในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะน าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาสามปี 
 

5  

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด 
กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพ่ือ
น าไปสู่การจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาสาม 

5  

รวมคะแนน 100  
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แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้
แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ....................................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพฒันาเทศบาลเพื่อจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมเมืองพิจารณารา่งแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

  

๒  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมลูและปัญหาส าคญัของเทศบาลมาจัดท าฐานข้อมูล   
๒.๒  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) และ AIC  เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

  

๒.๔  มีการก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ 
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๒.๕  มีการก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพือ่การพัฒนาท่ียั่งยืน   
๒.๗  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๒ มีการจัดท าบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร ์   
๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร ์   
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แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก (พ.ศ.2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส  
           และระยะ ๖  เดือน 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕  ปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๓)   
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 
๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงาน 
        -  ประจ าปีงบประมาณ ......................... 
 
ส่วนที่  ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี   
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แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก (พ.ศ.2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

๒.๑  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560-2563) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี 2560 ปี ๒๕๖1 ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน        
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน และสังคม        
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ        
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการองค์กร        
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
 

 
 

 
  

รวมท้ังสิ้น        
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา        

 
 

๒.๒  ผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

๑       
๒       
๓       
๔       
๕       
๖       

รวมท้ังสิ้น   
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑  ครั้ง  
หลังจากสิ้นปีงบประมาณ      

ส่วนที ่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         
๒.๑  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน           

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ………………… 
๒.๑  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

สามป ี

บรรจุใน
ข้อบัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน    

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน และสังคม    

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ    

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการองค์กร    

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม    

รวม    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
103 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 
               ในภาพรวม   
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 

ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๓/๒ และแบบท่ี ๓/๓                
  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กจิกรรม)  ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนากในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม
ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. …………   

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป   
ค าอธิบาย :  ให้ผู้ท าแบบประเมินท าเครื่องหมาย ()     
๑.  เพศ  (   )  ชาย     (   )  หญิง 
 
๒.  อายุ  (   )  ต่ ากว่า  ๒๕  ป ี    (   )  ๒๕ – ๔๐  ป ี  
   (   )  ๔๑ – ๖๐  ป ี    (   )  มากกว่า  ๖๐  ปี  
 
๓.  การศึกษา  (   )  ต่ ากว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา   (   )  มัธยมศึกษา/ปวช./
ปวส./ 
                                                                   เทยีบเท่า 
               (   )  ปริญญาตร ี           (   )  สูงกว่าปริญญาตรี  
     
๔.  อาชีพ  (   )  รับราชการ    (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย 
   (   )  รับจ้าง/เกษตรกร    (   )  นักเรียน/นักศึกษา  
         (   )  อื่นๆ  ระบุ................................................ 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 
 

ส่วนที่  ๒   การประเมินความพึงพอใจผลการด าเนินงาน(โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลขนาบนากในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีในภาพรวม 
            ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ............ 
ค าอธิบาย  :  ๑.  มีทั้งหมด  5  ยุทธศาสตร์  ในแต่ละยุทธศาสตร์มี  ๙  ข้อ (ประเด็นการพัฒนา) 
   ๒.  แต่ละข้อมี  ๑๐  คะแนน           
          ๓.  ให้ผู้ที่ท าแบบประเมินใส่คะแนนในแต่ละข้อได้ตั้งแต่  ๐ – ๑๐  คะแนน 

 
แบบที่  ๓/๒ 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อมในภาพรวม 
 

๑.  ความพึงพอใจตามประเด็นการพัฒนา 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   

รวมคะแนน รวม ๙๐ คะแนน ได้    
 

๒.  ระดับความพึงพอใจคิดเห็นร้อยละ 

ประเด็นการพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ (%) 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

   

๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
๖.  มกีารด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา    
๘.  มกีารแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

แบบที่  ๓/๓ 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 

ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 

๑. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา......................................(๑ – 5) 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   

รวมคะแนน รวม ๙๐ คะแนน ได้    
 

 
         2.  ผลการประเมินตามยุทธศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ (%) 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน    
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน และสังคม    
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ    
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการองค์กร    
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

ภาพรวม    
 


