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ส่วนที่ ๓ 
 

สรุปผลการพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนต าบลในปีทีผ่่านมา 

๓.๑  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา     องค์การบริหารส่วนต าบลท่ายางได้ติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ได้สรุปผลการด าเนินการดังนี้  
การจัดท างบประมาณ 

ผู้บริหารอบต.ท่ายาง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัตงิบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เมือ่วันที่ 
๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัตงิบประมาณ จ านวน ๖๔ โครงการ งบประมาณ  
๓๒,๒๘๓,๒๗๕ บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

 
การใช้จา่ยงบประมาณ 
         อบต.ท่ายาง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบญัญัติงบประมาณประจ าปี  
๒๕๕๕  โดยได้มีการก่อหนีผู้กพนั/ ลงนามในสัญญา รวม  ๕๘  โครงการ จ านวนเงิน  ๒๙,๒๑๕,๗๐๐ บาท มี
การเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน ๕๘ โครงการ จ านวนเงิน  ๒๙,๐๑๑,๑๗๕ บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒๕ ๑๔,๒๖๖,๓๐0.00 ๒๕ ๑๔,0๖๖,๗๗๕.00 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต ๒๔ ๑๓,0๕๖,๕๗0.00 ๒๔ ๑๓,0๕๑,๕๗0.00 

การพัฒนาการบรหิารจัดการ ๙ ๑,๘๙๒,๘๓๐.00 ๙ ๑,๘๙๒,๘๓๐.00 

รวม ๕๘ ๒๙,๒๑๕,๗00.00 ๕๘ ๒๙,0๑๑,๑๗๕.00 
ผลการด าเนินงาน 
      อบต.ท่ายาง ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบญัญัติงบประมาณ ปี ๒๕๕๕  ในเขตพื้นที ่โดยได้รับความ
ร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ 
ประสบผลส าเรจ็ด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒๘ ๑๖,๒๔๗,0๕๕.00 

การพัฒนาเศรษฐกจิ - - 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต ๒๗ ๑๓,๕๗๕,๒๒๐.00 

การพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม - - 

การพัฒนาการบรหิารจัดการ ๙ ๒,๔๖๑,000.00 

รวม ๖๔ ๓๒,๒๘๓,๒๗๕.00 
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ส าคัญ  ดังนี ้
    ๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็สายบ้านผู้ใหญส่ว่าง เพชรอาวุธ ม.๑ 
    ๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็สายบ้านนายแสงจันทร์ เรอืงจรสั ม.๓ 
    ๓. ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านควนนกหิน ม.๔ 
    ๔. ก่อสร้างถนนลาดยางสายทุ่งทรายขาว ม.๖ 
    ๕. ก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมูบ่้านจุฬาภรณ์พฒันา ๑ ม.๙ 
    ๖. ก่อสร้างท่อเหลี่ยมสายทุ่งต้นพอ ม.๑๐ 
    ๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็สายบ้านควนทอง ม.๑๒ 
    ๘. จัดซื้อเก้าอีส้ าหรับศาลาเอนกประสงค์ของหมู่บ้านในพื้นที่ 
    ๙. บุกเบิกถนนสายบ้านนายชินถึงบ้านนางจ าปี หมู่ที่ ๘ 
    ๑๐. ก่อสร้างคูระบายน้ า หมู่ที่ ๑๑ 
    ๑๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายโครงการปอ้งกนัน้ าท่วม ม.๑-ม.๙ หมูท่ี่๑ 
    ๑๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายคึกฤทธ์ิ ม.๑ 
    ๑๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายโคกส้มเหม้า (ม.๑๒ เช่ือม ม.๕) ม.๑๒ 
    ๑๔. ก่อสร้างระบบประปาบาดาล ม.๖ 
    ๑๕. บุกเบิกถนนสายบ้านไสปุด ม.๒ 
    ๑๖. ก่อสร้างถนนลาดยางสายทุ่งใหญ่วิลล่า ม.๑๑ 
    ๑๗. โครงการวันผูสู้งอายุ/วันสงกรานต์ 
    ๑๘. โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผูสู้งอายุ 
    ๑๙. โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพคนพิการ 
    ๒๐. โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผูป้่วยเอดส์ 
    ๒๑. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรห์รือการแพทย ์
    ๒๒. สนับสนุนกองทุนสุขภาพต าบลท่ายาง 
    ๒๓. สนับสนุนการพฒันาสาธารณสุขมูลฐานในเขต อบต.ท่ายาง 
    ๒๔. อบรม/ศึกษาดูงาน เพิม่ศักยภาพให้แก่ อสม.อบต.ทา่ยาง 
    ๒๕. รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
    ๒๖. สนับสนุนส่งหมรบัและรถหมรบัเข้าร่วมประกวดในงานประเพณีเดือนสบิ 
    ๒๗. สนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีต่าง ๆ 
    ๒๘. สนับสนุนวันส าคัญทางศาสนา 
    ๒๙. จัดงานวันเดก็แห่งชาติ 
    ๓๐. จัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนให้แก่ ศพด.จุฬาภรณ์พัฒนา ๑ 
    ๓๑. จัดกจิกรรมวันส าคัญต่าง ๆ 
    ๓๒. ปรบัปรุงภูมทิัศน์ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านจุฬาภรณ์พฒันา ๑ 
    ๓๓. สนับสนุนค่าอาหารเสริมนมให้แก่โรงเรียน 
    ๓๔. สนับสนุนค่าอาหารกลางวันเดก็ 
    ๓๕. ฝึกอบรมแกนน าเยาวชนในการป้องกันยาเสพติด 
    ๓๖. เฝ้าระวังอบุัติเหตุในช่วงเทศกาล(๗ วันอันตราย) 
    ๓๗. สนับสนุนอปุกรณ์กีฬาส าหรับหมูบ่้าน 
    ๓๘. สนับสนุนการแข่งขันกีฬาวันคล้ายวันประสูตสิมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ ม.๙ 
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    ๓๙. แข่งขันกีฬาอ าเภอทุ่งใหญ ่
    ๔๐. โครงการทัศนศึกษาดูงานของคณะผูบ้รหิาร สามชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและผู้น าชุมชน อบต.ท่า
ยาง 
    ๔๑. ทัศนศึกษาดูงานของคณะผูบ้รหิาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และผู้น าชุมขน อบต.ท่ายง 
    ๔๒. สนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 
    ๔๓. ออกเก็บภาษีนอกสถานที ่
    ๔๔. สร้างแรงจงูใจในการช าระภาษีภายในเวลาที่ก าหนด 
    ๔๕. จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ส านักงาน 
    ๔๖. ประชาคมต าบล 
    ๔๗. สนับสนุนศูนย์ข้อมลูจัดซื้อจัดจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ าเภอทุ่งใหญ่ 
    ๔๘. จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๕๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติ
งบประมาณ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย ๑๐๐% 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

๑.การพฒันาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ๓๓ ๘๓.๗ ๒๘ ๕๐.๓๓ ๒๕ ๔๘.๘๓ ๔๘.๔๙ ๔๘.๔๙ ๑๖ ๓๖.๐๓ 
๒.การพฒันาคุณภาพ
ชีวิต ๓๓ ๑๒.๑๒ ๒๗ ๔๒.๐๕ ๒๔ ๔๔.๖๙ ๔๔.๙๙ ๔๔.๙๙ ๒๓ ๕๕.๘๗ 
๓.การพฒันาการ
บรหิารจัดการ ๑๒ ๔.๑๘ ๙ ๗.๖๒ ๙ ๖.๔๘ ๖.๕๒ ๖.๕๒ ๙ ๘.๑๑ 
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ส่วนที่  ๔ 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาในช่วงสามปี 
 

๔.๑ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) แผนพัฒนา ฯ ฉบับ
ที่ ๑๑ เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ช้ีน าทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลางเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ระยะยาว  ที่ทุกภาค
ส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกันก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ปีพ.ศ. ๒๕๗๐ ซึ่งก าหนดไว้ว่า “คนไทยภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย  และหลัก           
ธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะข้ันพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพสังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะ
แวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกันระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงด้านอาหาร
และพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและ
โลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี” 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ การพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปีของแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี ๑๑ 
ได้ก าหนดวิสัยทัศน ์พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาทีม่ีล าดับ 
ความส าคัญสงู ดังนี ้

วิสัยทัศน์  
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 

พันธกิจ 
๑) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทาง

สังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค 
ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครฐัที่
โปร่งใส เป็นธรรม 

๒) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถ่ินมีความเข้มแข็งสามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 

๓) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิ
ปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

๔) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ 
๑) เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
๒) เพื่อพฒันาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ ์คุณธรรม 

จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมบีทบาทหลักในการพฒันาคนให้มีคุณภาพ 
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๓) เพื่อพฒันาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมเีสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืนมีความเช่ือมโยงกบัเครือข่าย
การผลิตสนิค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน มีความมั่นคง
ทางอาหารและพลงังาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม น าไปสู่การเป็นสงัคมคารบ์อนต่ า 

๔) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มใหเ้พียงพอตอ่การรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 

เป้าหมายหลัก 
๑) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มข้ึน ความเหลื่อมล้ าในสังคมลดลง สัดส่วนผู้

อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปช่ันไม่ต่ ากว่า ๕.๐ คะแนน 
๒) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีข้ึน มีคุณธรรม จริยธรรมและสถาบันทางสังคมมี

ความเข้มแข็งมากขึ้น 
๓) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศให้ความส าคัญกับการเพิ่มผลิต

ภาพรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๓.๐ ต่อปี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔๐.๐ 

๔) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

ตัวชี้วัด 
๑) ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีรายได้สูงสุด

ร้อยละ ๑๐.๐ กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ ๑๐.๐ สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจน สัดส่วนแรงงานนอกระบบ
ที่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปช่ัน 

๒) จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม สัดส่วน
ประชากรที่เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา 
อัตราการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ และดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว 

๓) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ผลิตภาพการผลิตรวมอันดับความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ 

๔) คุณภาพน้ าและอากาศ ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ประเทศและสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกต่อหัวเปรียบเทียบกับล าดับข้ันการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและ

ยั่งยืน ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วคาดการณ์ได้ยากและ
ซับซ้อนมากยิ่งข้ึน การพัฒนาในระยะแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้ก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่
เหมาะสม โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่าง ๆ ให้เข้มแข็ง
ควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ และความคิด
สร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภค ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและ
ยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส าคัญ ในระยะแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๑  มีดังนี้ 

๑ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความส าคัญกับ 
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๑.๑ การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง  มุ่งปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจให้มีฐานการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มีความหลากหลายและแข็งแกร่งมาก
ข้ึน ส่งเสริมการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรม ปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการกระจาย
รายได้และเป็นเครื่องมือสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและการถือครองทรัพย์สิน  พัฒนาการใช้
ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจ
เอกชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแก่คนในสังคมไทย รวมทั้งยกระดับคุณภาพระบบ
การคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมทุกคนอย่างทั่วถึง 
สอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็น 

๑.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิข้ันพื้นฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ มุ่งพัฒนาระบบบริการสาธารณะ
ให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง  การจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย การ
เข้าถึงระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมให้มีคุณภาพแลประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการเงิน
ฐานรากและระบบการออมที่หลากหลาย เสริมสร้างเจตคติด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย  และ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลในการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธิ  และสามารถเข้าถึง
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.๓ การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วน
ร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี ให้ทุกคนสามารถแสดงออกทางความคิด
อย่างสร้างสรรค์ เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง 
สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นพลังร่วมในการพัฒนาสังคมพัฒนามาตรฐานระบบการคุ้มครองผู้บริโภค  เพิ่ม
ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค ส่งเสริมบทบาทสตรีในระดับการบริหารและ
การตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถ่ินเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

๑.๔ การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์
ของสังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบและการ
รับผิดชอบที่รัดกุม โดยสร้างค่านิยมใหม่ที่ยอมรับร่วมกันบนฐานของความไว้เนื้อเช่ือใจและเกื้อกูลกันในสังคม 
ส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองที่มีธรรมาภิบาลน าไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องและเหมาะสม  เสริมสร้าง
ระบบบริหารราชการให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ มีระบบถ่วงดุลอ านาจการตรวจสอบที่เข้มงวดและรอบด้าน 
พัฒนาข้าราชการให้มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพและมีความรับผิดรับชอบ ปฏิรูปการเมืองไทย
ทั้งระบบให้เป็นประชาธิปไตยของมวลชน สร้างความเท่าเทียมในกระบวนการยุติธรรมและเพิ่มช่องทางในการ
รับข้อร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม  
รวมทั้งสนับสนุนการใช้สื่อเพื่อสังคมทั้งในระดับประเทศและท้องถ่ิน และสังคมออนไลน์ให้เป็นพลังหนุนเสริม
การพัฒนา 

๒ ยุทธศาสตร์การพฒันาคนสูส่ังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ 
๒.๑ การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม เป็นการสง่เสริมคู่สมรสที่มี

ความพร้อมให้มีบุตรเพิ่มข้ึนและรักษาระดับอัตราเจริญพันธ์ุไม่ให้ต่ ากว่าระดับที่เป็นอยู่ปัจจุบัน  สนับสนุนการ
กระจายตัวและส่งเสริมการตั้งถ่ินฐานของประชากรให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพ  โอกาส และ
ทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่ 
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๒.๒ การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนาคุณภาพคน 
ไทยทุกช่วงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูล พัฒนาทักษะ
ให้คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์ 
ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น และจิตใจที่มีคุณธรรมซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย พัฒนาคนด้วยการ
เรียนรู้ในศาสตร์วิทยาการให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงานและ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสร้างจิตส านึกให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม  เคารพ
กฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน สร้างค่านิยม การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เรียนรู้การรองรับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัต ิ

๒.๓ การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยสร้างเสริมสุขภาวะคน
ไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ  พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพควบคู่กับการพัฒนา
ระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งการส่งเสริมการแพทย์ทางเลือกการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สุขภาพของประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เหมาะสมทั้งการผลิตและการกระจายบุคลากร  
ตลอดจนการใช้มาตรการการเงินการคลังเพื่อสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

๒.๔ การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคน
ไทยทุกคน มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัยควบคู่กับการ
ส่งเสริมให้องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สื่อสาร
ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย รวมถึงส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  และสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๒.๕ การเสรมิสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม เป็นการเสรมิสร้างความเข้มแข็งและ
พัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทางสงัคมใหเ้อื้อต่อการพฒันาคน สร้างค่านิยมให้คนไทยภูมิใจในวัฒนธรรมไทย 
และยอมรับความแตกต่างของความหลากหลายทางวัฒนธรรมทีล่ดปญัหาความขัดแย้งทางความคิด และสร้าง
ความเป็นเอกภาพในสังคม สร้างเครอืข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมร่วมกบัประชาคมโลก โดยเฉพาประชาคม
อาเซียนใหเ้กิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรปูแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมความเข้าใจระหว่าง
ประชาชนในการเรียนรู้ประวัติศาสตร ์วัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร 

๓ ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ให้ความส าคัญกบั 
๓.๑ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน  มุ่ง

รักษา ป้องกัน และคุ้มครองพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีที่ดินเป็นของ
ตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดิน ใช้มาตรการทางภาษีเพื่อบังคับหรือจูงใจให้บุคคลผู้ถือครองที่ดินท าประโยชนใ์น
พื้นที่ดังกล่าวมากขึ้น สนับสนุนการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมเร่งรัดการจัดให้มี
องค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดินให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาค
การเกษตร ฟื้นฟูและส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรมที่ดี และวิถีชีวิตทางการเกษตรที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 

๓.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐให้ความส าคัญกับ 
การวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนสนับสนุนการผลิตทาง
การเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ควบคุมและก ากับดูแลให้มีการน าเข้าและใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ได้
มาตรฐาน ปรับปรุงบริการข้ันพื้นฐานเพื่อการผลิตให้ทั่วถึง ส่งเสริมการผลิตที่คงไว้ซึ่งความหลากหลายของพนัธ์ุ
พืชและสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศ พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ 
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เหมาะสมทางการเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 

๓.๓ การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต สนับสนุนการผลิตและ
บริการของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร อาหาร และพลังงาน ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในพื้นที่ให้
ร่วมท าการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการน าองค์ความรู้ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า 
ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มาตรฐานระบบการผลิต
สินค้าเกษตรให้เทียบเท่าระดับสากล ส่งเสริมระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดซื้อขายสินค้าเกษตร
ล่วงหน้า ส่งเสริมภาคเอกชนและองค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบสินค้าเกษตรและ
อาหารร่วมกับสถาบันเกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของภาคเกษตร 

๓.๔ การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร  มุ่งพัฒนาระบบการสร้าง
หลักประกันรายได้ของเกษตรกรให้มีความมั่นคงและครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด พัฒนาระบบประกันภัยพชืผล
การเกษตร ส่งเสริมระบบการท าการเกษตรแบบมีพันธสัญญาที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของเกษตรกร สร้างแรงจูงใจให้เยาวชน เกษตรกรรุ่นใหม่และแรงงานที่มีคุณภาพเข้าสู่อาชีพ
เกษตรกรรม พัฒนาสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้เป็นกลไกสนับสนุนการพึ่งพาตนเองของเกษตรกร 
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารที่มี
ต้นทุนต่ าที่เป็นผลมาจากข้อตกลงการเปิดการค้าเสรี 

๓.๕ การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน 
โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้และปลูกป่าโดยชุมชนและเพื่อชุมชนเพิ่มข้ึนส่งเสริมให้เกษตรกรท า
การเกษตรด้วยระบบเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสนับสนุนให้มีการจัดการและเผยแพร่
องค์ความรู้และการพัฒนาด้านอาหารศึกษาทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมพฤติกรรมการ
บริโภคที่เหมาะสมของบุคคลและชุมชน สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิตและการบริโภคที่เกื้อกูลกันใน
ระดับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน ส่งเสริมการน าวัตถุดิบทางการเกษตรที่ผลิตได้ในชุมชนและที่เหลือใช้จาก
การเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนในชุมชนรวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ให้เป็น
เครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งด้านอาหารให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างเป็นระบบ 

๓.๖ การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความ
เข้มแข็งภาคเกษตร ด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืชพลังงาน 
จัดให้มีระบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นทั้งอาหารและพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการ
ใช้พลังงานชีวภาพที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการผลิตและบริการ จัดให้มีกลไกก ากับดูแลโครงสร้างราคาของพลังงาน
ชีวภาพ และปลูกจิตส านึกในการใช้พลังงานชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

๓.๗ การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน 
โดยสนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเอกชน และชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร ปรับกระบวนการท างานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ให้มีการร่วมมือและบูรณาการการท างานอย่างจริงจัง ทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นที่ พัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศด้านอาหารและพลังงานตั้งแต่การผลิต การตลาดไปจนถึงการบริโภค พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาด้านการเกษตร ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี  โดยเฉพาะ
ประชาคมอาเซียนที่ก่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน 

๔ ยุทธศาสตร์การปรบัโครงสร้างเศรษฐกจิสูก่ารเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
ให้ความส าคัญกบั 



- 21 - 
 

๔.๑ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผลักดันให้มีบทบาทใน
การพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ ด้วยการปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้
สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย แอฟริกาและเศรษฐกิจภายในประเทศ ปรับโครงสร้างภาค
บริการให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มกับสาขาบริการที่มีศักยภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ การพัฒนา
เมืองสร้างสรรค์ และการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พัฒนาภาคเกษตรบนฐานการเพิ่มผลิตภาพในการผลิต
และยกระดับการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและยั่งยืน ด้วยการใช้ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ สู่อุตสาหกรรมฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

๔.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เน้นการน าความคิดสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ทรัพย์สินทางปัญญา วิจัยและพัฒนาไปต่อยอด ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ประโยชน์ ทั้งเชิงพาณิชย์ สังคม และ
ชุมชน โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรมที่ส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ให้กับภาคการผลิต ตลอดจนพฒันาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรมให้ทั่วถึง
และเพียงพอทั้งในเชิงปรมิาณและคุณภาพในลักษณะของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 

๔.๓ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียมและเป็นธรรม มุ่ง
พัฒนาตลาดเงิน และตลาดทุน รวมทั้งก าลังแรงงานให้เอื้อต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพัฒนาระบบการ
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้เช่ือมโยงการขนส่งทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานสู่สากลสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
ด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด พัฒนาพลังงานทางเลือก และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุก
ระดับ ปฏิรูปกฎหมาย และกฎ ระเบียบต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจให้เอื้อต่อการเพิ่ประสิทธิภาพการแข่งขันและ
สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก 

๔.๔ การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ  ให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการด้านการเงิน โดยด าเนินนโยบายการเงินที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมและทันต่อเหตุการณ์ 
เพิ่มบทบาทตลาดทุนในระบบเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา ภาคการเงินโลก ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานทางการเงิน พัฒนากลไกการเฝ้าระวังความผันผวนทางเศรษฐกิจและพัฒนาระบบเตือนภัยแบบองค์รวม 
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุนระหว่างประเทศ และการบริหารจัดการด้านการคลังที่ปรับปรุง
ระบบการจัดเก็บรายได้ของประเทศเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ ป้องกันความ
เสี่ยงทางการคลังพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการข้ันพื้นฐานของภาครัฐเพิ่มข้ึน และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๕ ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกบัประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
ให้ความส าคัญกบั 

๕.๑ การพัฒนาความเช่ือมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือใน
อนุภูมิภาคต่าง ๆ มุ่งพัฒนาบริการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล  ปรับปรุง
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กฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้าที่เกี่ยวข้อง พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ เช่ือมโยงการ
พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพื้นที่ชายแดน/เขตเศรษฐกิจชายแดนตลอดจนเช่ือมโยงระบบการผลิตกับพื้นที่ตอนใน
ของประเทศ 

๕.๒ การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาคมุ่งพัฒนา
พื้นที่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศให้เช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ให้
เป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมือง
ชายแดน รวมทั้งบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่เช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้บรรลุประโยชน์ร่วมกันทั้งด้าน
ความมั่นคงและเสถียรภาพของพื้นที่ 

๕.๓ การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่มี ศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ  เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ยกระดับทักษะ
ฝีมือแรงงาน ก าหนดมาตรฐานข้ันพื้นฐานของคุณภาพสินค้าและบริการที่เป็นการป้องกันสินค้าและบริการ
น าเข้าที่ไม่ได้คุณภาพทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน 

๕.๔ การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่
สร้างสรรค์ เป็นทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก มุ่งรักษาบทบาทของไทยในการมี
ส่วนร่วมก าหนดยุทธศาสตร์ของกรอบความร่วมมือที่ด าเนินอยู่ รวมทั้งรักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธ์กับ
มหาอ านาจทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอ านาจใหม่ 

๕.๕ การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การ
เคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยเร่งด าเนินการด้านความร่วมมือในการ
ก าหนดมาตรฐานฝีมือระหว่างประเทศเพื่ออ านวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาค  ส่งเสริม
ผู้ประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน คุ้มครองและส่งเสริม
สิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ 

๕.๖ การมีส่วนร่วมอย่างส าคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิตป้องกันภัยจากการ
ก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัต ิและการแพร่ระบาดของโรคภัยมุ่งพัฒนาศักยภาพและความ
พร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาข้ามชาติด้านการก่อการร้าย ยาเสพติดและการหลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ 
พัฒนาศักยภาพและความร่วมมือภายในภูมิภาคเพื่อเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุฉุกเฉิน และ
ร่วมมือในการป้องกันการติดเช้ือและการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่และโรคระบาดซ้ า 

๕.๗ การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง 
เศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กรระหว่าง
ประเทศที่ไม่แสวงหาก า ไร เป็นการด า เนินการภายใต้กรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในระดับอนุภูมิภาค 
เสริมสร้างการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการที่น าสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ส่งเสริมและอ านวย
ความสะดวกองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาก าไรให้มีบทบาทเพิ่มข้ึนในการให้ไทยเป็นฐานการด าเนิน
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศในภูมิภาค 

๕.๘ การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้วเป็นการสร้างองค์
ความรู้ให้กับภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบให้สามารถพัฒนาศักยภาพและโอกาสของ
ตนเองในการใช้ประโยชน์จากการเปิดการค้าเสรี โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการ
สนับสนุน เยียวยาและดูแลจากรัฐในกรณีที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน 
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๕.๙ การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย รวมทั้ง
เป็นฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค โดยจัดให้มีสิทธิประโยชน์และการอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น 
เพื่อให้มีการจัดต้ังส านักงานปฏิบัติการภูมิภาค และสนับสนุนบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศที่ไมแ่สวงก าไร 

๕.๑๐ การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่
ระดับชุมชนท้องถ่ิน มุ่งเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถ่ินให้รับรู้และเตรียมพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพื้นที่ในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน ให้สามารถพัฒนาเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ส่งเสริม
ศักยภาพด้านวิชาการและเครือข่ายของสถาบันการศึกษาของไทยที่สร้างความใกล้ชิด  และปฏิสัมพันธ์กับ
ประเทศในอนุภูมิภาค 

๖ ยุทธศาสตร์การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกบั 
๖.๑ การอนุรกัษ์ ฟื้นฟ ูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่ง

รักษาและฟื้นฟูพื้นทีป่่าและเขตอนุรกัษ์ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดการองค์ความรู้ให้เป็นเครือ่งมอืใน
การวางแผนและบริหารจัดการ ปรับปรงุระบบการบรหิารจดัการที่ดินและการจัดการทรพัยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง เรง่รัดการบริหารจัดการน้ าแบบบรูณาการ ปรับปรงุและฟื้นฟูแหลง่น้ าเพื่อเพิ่มปรมิาณน้ าต้นทุน 
ส่งเสริมใหเ้กิดการใช้น้ าอย่างมปีระสิทธิภาพ จัดท าแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรน้ าเพือ่การ
อุปโภคบรโิภคอย่างเป็นระบบ รวมทั้งส่งเสริมการอนรุักษ์และใช้ประโยชน์จากทรพัยากรชีวภาพ 

๖.๒ การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การเป็น
เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดยปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศและ
พฤติกรรมการบริโภคเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานในภาคคมนาคมและขนส่ง เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เน้นการวางผังเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศเข้าด้วยกัน 

๖.๓ การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อรองรับกับความ
ท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงพัฒนาศักยภาพชุมชนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

๖.๔ การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ด้วยการจัดท าแผนที่และ
จัดล าดับพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด ยกระดับการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ 
พัฒนาระบบฐานข้อมูล การสื่อสารโทรคมนาคม ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการจัดการ
ภัยพิบัติ พัฒนาระบบงานอาสาสมัครของประเทศอย่างจริงจัง และให้มีมาตรฐานตามหลักสากล สนับสนุน
ภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และท้องถ่ินให้มีการเตรียมความพร้อม และจัดท าแผนปฏิบัติการ
รองรับภัยพิบัติ 

๖.๕ การสร้างภูมิ คุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งติดตามและเฝ้าระวังมาตรการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อ
การค้าและการลงทุน เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจากมาตรการทางการค้าและข้อตกลง
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศศึกษาผลกระทบและก าหนดแผนกล
ยุทธ์รายสินค้า รวมทั้งมาตรการเยียวยาในสินค้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้ผู้ส่งออกท าคาร์บอนฟุตพริ้นต์ 
และสร้างแรงจูงใจให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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๖.๖ การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลง 
และพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ เป็นการศึกษารายละเอียดและสร้างความเข้าใจในพันธกรณี
ติดตามสถานการณ์การเจรจาและท่าทีของประเทศต่าง  ๆ พัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อเสริมสร้างทักษะการ
เจรจา พัฒนาความร่วมมือในกลุ่มอาเซียนและประเทศคู่ค้าส าคัญ สนับสนุนการด าเนินงาน 
ตามพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

๖.๗ การควบคุมและลดมลพิษ มุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
ขยะและน้ าเสียชุมชน พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเช้ือลดความ
เสี่ยงอันตราย การรั่วไหล การเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี และพัฒนาระบบเตือนภัย แจ้งเหตุฉุกเฉินและระบบการ
จัดการเมื่อเกิดอุบัติภัยด้านมลพิษ 

๖.๘ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสทิธิภาพ 
โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ มุ่งส่งเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐให้เอื้อต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู ผลักดันให้มีการ
จัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและลดการก่อ
มลพิษ สร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผล 
รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มทีม่ปีระสทิธิภาพ 

๔.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช   

วิสัยทัศน์ (Vision)“นครแห่งการเรียนรู้  เกษตร  ท่องเที่ยว น่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง” 
พันธกิจ 

๑.  เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการภาคเกษตร เช่ือมโยงความหลากหลายทางธุรกจิ 
และอุตสาหกรรมของจังหวัด  บนพื้นฐานการสนบัสนุนจากระบบโลจสิติกส์และบรหิารจัดการด้านการตลาด 

๒.  ยกระดับความสามารถการเรียนรู้  กระจายการเรียนรูบ้นเครือข่ายชุมชนและส่งเสริมการ 
สร้างชุมชนต้นแบบความพอเพียง 

   ๓.  พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ เติบโตอย่างเข้มแข็งมัน่คงบนพื้นฐานการจัดการความ
หลากหลายของทรัพยากร 

๔.  เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
๕.  พัฒนา คน องค์กร ระบบสวัสดิการสังคม และความมั่นคงบนพื้นฐานการบริหารกจิการ 

บ้านเมืองที่ด ี

 ประเด็นยุทธศาสตร์  

   ๑.  การบริหารจัดการการเกษตรท่ีมีคุณภาพและครบวงจร 
            เน้นที่การสง่เสรมิเศรษฐกิจชุมชนเกษตร ธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเนื่องการเกษตร บน
พื้นฐานการสนับสนุนจากระบบ 
โลจสิติกส์ และบริการจัดการด้านการตลาด 
  ๒.  การจัดการทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
   เน้นที่การสง่เสรมิประสทิธิภาพด้านพลังงานและเพิ่มสัดส่วนการใช้พลงังานทดแทน 
    ๓.  การสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู้และพอเพียง 
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    เน้นที่พฒันาระบบและเครือข่ายการเรียนรู้ สง่เสริมการจัดสร้าง ชุมชนต้นแบบตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๔.  การท่องเท่ียว        
    เน้นที่การสร้างงาน สร้างคน สร้างรายได้ ผ่านกิจกรรมการทอ่งเที่ยว และการ
ยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดสู่สากล เน้นการพฒันาการท่องเที่ยวอารยธรรม และการอนรุักษ์สิง่แวดล้อม             
  ๕.  การสรา้งสังคมอยู่ดีมีสุข 
   เน้นที่การพัฒนา คน องค์กร ระบบสวัสดิการสังคม และความมั่นคง บนพื้นฐานการ
บรหิารกจิการบ้านเมืองที่ด ี

๔.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย(สุราษฎร์ธานี,นครศรีธรรมราช,ชุมพรและพัทลุง) 
โดยมีประเด็นมุ่งเน้น ดังน้ี 

๑) วิสัยทัศน์ (Vision) 
“เมืองศูนย์กลางการเกษตร และพืชเศรษฐกิจของประเทศ ที่เติบโตอย่างมั่นคง บนพื้นฐานของชุมชน

เข้มแข็ง และเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่ยั่งยืน” 
๒) พันธกิจ (Mission) 

๑. สร้างและพฒันาระบบบรหิารจัดการการเกษตร สัตว์น้ าและพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา / 
ปาล์มน้ ามัน) ของกลุ่มจังหวัด ให้มีคุณภาพแบบครบวงจร 

๒. พัฒนาระบบการทอ่งเที่ยวให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน โดยการผสานเช่ือมโยงกบักลุ่ม  
อันดามันและเอกลักษณ์ที่โดดเด่นระดบัโลก 

๓. ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการร่วมสร้างกลุ่มจงัหวัดสู่เมอืงสีเขียวที่มรีะบบ 
ชุมชนเข้มแข็งบนฐานปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

๔. เสรมิสร้างศักยภาพกลุ่มจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคม และการขนส่งสินค้า รองรับ 
การพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 

๓) เป้าประสงค์รวม (Objectives) 
๑. สร้างความมั่นคง มั่งค่ัง แก่เกษตรกร และผู้ประกอบการ และระบบเศรษฐกจิของ  

กลุ่มจังหวัด 
ด้วยระบบการบรหิารจัดการการเกษตร และพืชเศรษฐกจิ (ยางพารา / ปาลม์น้ ามัน ) ที่มีประสิทธิภาพ 

๒. ยกระดับกลุม่จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยใหเ้ป็นแหล่งผลิต แหล่งการค้า แหล่งเรียนรูก้าร  
พัฒนายางพาราและปาลม์น้ ามันของประเทศ 

๓. พัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด สู่การท่องเที่ยวนานาชาติที่ยั่งยืน 
๔. สร้างและพฒันากลุ่มจงัหวัดใหเ้ป็นพื้นทีส่ีเขียวที่ยั่งยืน (Green Area) 
๕. จัดระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและสาธารณูปโภค ให้มีศักยภาพใน  

การรองรบัการพัฒนาของกลุ่มจงัหวัดในทกุๆด้าน 
๔) ประเด็นยุทธศาสตร ์

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่๑ การผลิต แปรรูปและ การบรหิารจดัการพืชเศรษฐกิจยางพาราและ 
ปาล์มน้ ามันที่มีคุณภาพแบบครบวงจร 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่๒ การท่องเที่ยวนานาชาติที่ยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่๓ พัฒนาการเกษตรที่มีศักยภาพในพืน้ที่ให้มีความเข้มแข็ง (ข้าว , 

ไม้ผล ,ปศุสัตว์ ,ประมง) 
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ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่๔ การพฒันาสูเ่มืองสเีขียว ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งค่ัง อย่างยั่งยืน 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๕ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคม และการโลจสิติกส ์

ปัญหาเร่งด่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๑. การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบรูณาการทั้งจังหวัด 
๒. การกัดเซาะชายฝั่งทะเล ในพื้นที่อ าเภอชายฝั่ง ๓ อ าเภอ ได้แก่ ปากพนัง หัวไทร และท่า
ศาลา 
๓. ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ า 
๔. การแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งทั้งระบบ ในเขตพื้นทีป่ระสบปัญหาเร่งด่วนของจังหวัด 
๕. การแก้ไขปัญหาความเสือ่มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และที่ดินท ากินของ
ราษฎร 
๖. การแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเน้นการจัดระเบียบสงัคมแบบบรูณาการ และเยาวชนกลุม่
เสี่ยง 
๗. ปัญหาที่เกิดตามสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น วิกฤติเศรษฐกจิ คนว่างงาน สินค้ามีราคาแพง 
ฯลฯ 

๔.๔ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 วิสัยทัศน์ 

“นครศรีธรรมราช จังหวัดน่าอยู่ท่ีสุด” 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช         (พ.ศ.

2557-2559)    ได้ก าหนดข้ึนเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด “หลักความ
พอเพียง” ตามแนวพระราชด าริฯ โดยอาศัยกรอบแนวทางจากยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  และภารกิจ  6 ด้าน  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตาม
แผนปฏิบัติการก าหนดข้ันตอนการกระจายอ านาจฯ มาตรา 32(1)  รวมทั้ง  ได้ทบทวนจากยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ฉบับปี พ.ศ.2556-2558 ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนา ดังน้ี 

      ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
       พันธกิจ 
     1. สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อย พัฒนาองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง 
     2. พัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และความต้องการของตลาด วิสาหกิ จชุมชน 
สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าการผลิต ด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการ ฯลฯ 
     3. ส่งเสริมการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรทั้งที่เป็นอาหาร มิใช่อาหาร และพลังงานทดแทน 
     4. สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท 
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     5. จัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
     6. ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยว บุคลากร  ภาคการตลาด  
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด 
    7. ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์  และพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว 
    8. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถ่ินกับองค์ความรู้ใหม่ สนับสนุน    
การวิจัยและพัฒนาร่วมระหว่างนักวิชาการและชุมชน โดยให้ความส าคัญกับความสอดคล้องกับความต้องการ  
ภาคเศรษฐกิจชุมชน 
 
       เป้าหมายการพัฒนา 

   1. รายได้ของชุมชนเพิ่มข้ึนโดยเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี 
   2. ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างเป็นธรรม ที่ดินมีคุณค่าและได้รับประโยชน์มากข้ึน  
   3. จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวติดอันดับของภาคใต้ 
   4. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัด โดยให้ความส าคัญกับการเพิ่มมูลค่า

การค้าการลงทุนของจังหวัด 

      ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
       พันธกิจ 
    1. ฟื้นฟูพื้นที่ป่าและระบบนิเวศให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
    2. ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่ต้นน้ าและลุ่มน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีระบบช่วย
ตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ า ระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้ าแล้งและน้ าท่วม 
    3. ส่งเสริมให้มีมาตรการควบคุมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน ให้อยู่ในขีด
ความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ 
    4. ส่งเสริมการด ารงชีวิตตามวิถีไทย เพื่อปลูกฝังค่านิยมการบริโภค อย่างพอเพียงและยั่งยืน การ
สร้างเครือข่ายชุมชน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน 
    5. ส่งเสริมให้ชุมชน หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่จะ
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและประชาชน เสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชน ขยะ
อันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะติดเช้ือ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลดและคัดแยกขยะ ใน
แหล่งก าเนิด สนับสนุนการสร้างธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุนให้มีระบบเก็บขนและก าจัดขยะ แบบรวม
ศูนย์ 
     6. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการก าจัด บ าบัดมลพิษ ทั้งด้านวิชาการ บุคลากร และสร้างจิตส านึก
ของชุมชนในการมีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
     7. ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชน ใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานใสสะอาด 
     8. สนับสนุนส่งเสริมการรังวัดและจัดท าแผนที่ เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ 
     9. ผลักดันให้มีระบบคุ้มครองสิทธิชุมชนและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟู 
ความหลากหลายของพันธุกรรมท้องถ่ิน เพื่อรักษา ปกป้องระบบนิเวศน์ที่เช่ือมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน 

       เป้าหมายการพัฒนา 
       1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลเชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืน ประชาชนมีการ
ด ารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขภายใต้คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี 

   2. ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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   3. ครัวเรือน ชุมชน มีทางเลือกในการใช้พลังงาน และมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ 
    4. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

      ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
       พันธกิจ 
     1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรภาคประชาสังคมให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการพัฒนาในทุก
ด้าน 
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา  กระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาทั้งในและ  นอกระบบ 
สนับสนุนการจัดท าหลักสูตรท้องถ่ิน  ส่งเสริมให้เยาวชน  ประชาชน ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิง
สร้างสรรค์อย่างฉลาดเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ 

    3. รณรงค์ให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้
ถูกสุขลักษณะ 
     4. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  ส่งเสริมการบริหารจัดการแพทย์แผนไทย 
(แพทย์ทางเลือก) ทั้งในระดับชุมชน และ สถานพยาบาล 
     5. รณรงค์ ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อลดจ านวนผู้เสพย์และผู้เกี่ยวข้องให้
น้อยลง 
     6. รณรงค์ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงและป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ  เฝ้า
ระวังป้องกันปัญหาการป่วยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่ 
     7. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณภัย  
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
             8. พัฒนาการกีฬา  เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกก าลังกายและเล่นกีฬา จัดหาสถานที่
จัดกิจกรรมออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง 
             9. ส่งเสริมการท านุบ ารุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน พัฒนา ฟื้นฟู 
ต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนและเผยแพร่สู่สังคมโลก 
             10. สงเคราะห์ และพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
พึ่งพาตนเองได้ 
             11. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุนการจัดท าและใช้แผนชุมชน  
และส่งเสริมกิจกรรมชุมชน  

       เป้าหมายการพัฒนา 
    1. ประชาชน/เยาวชน มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข  
    2. ประชาชนได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่งถึงเป็นธรรม และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตเพิ่มข้ึนทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา รวมทั้งมีอนามัยการเจริญพันธ์ุ    
ที่เหมาะสมในทุกช่วงวัย 
    4. ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพเพิ่มข้ึน และปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพลดลง  
 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       พันธกิจ 
     1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย่างทั่วถึง 
     2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและครบถ้วนเพียงพอ 
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     3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการข้ันพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ 
     4. ผลักดันให้มีการใช้ผังเมืองรวมจังหวัดเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาด้านกายภาพ 
เศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

    5. ผลักดันให้มีการใช้กฎหมายควบคุมอาคารอย่างเป็นรูปธรรม 

       เป้าหมายการพัฒนา 
              1. มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน ที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเช่ือมโยงกับ
ระบบการขนส่งอื่น รวมทั้งเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

      

  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
       พันธกิจ 
     1. รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยมตามหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างวัฒนธรรมการ เมืองแบบประชาธิปไตยและ
จิตส านึกธรรมาภิบาลให้แก่เยาวชน ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส่วน 
     2. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส สนับสนุน 
ให้ใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงระบบข้อมูลและรูปแบบการให้บริการประชาชน ลดข้ันตอน      
การท างานเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
     3. พัฒนาและส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินที่ตอบสนองความต้องการในระดับชุมชนภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูลกลางและระบบการติดตามประเมินผล 
     4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ  

       เป้าหมายการพัฒนา 
    1. ประชาชนมีจิตส านึกที่ดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน  

   2. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความพร้อมในการแก้ปัญหาและให้บริการประชาชน 
   3. มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ และเพิ่มการมีส่วนร่วมของทุกภาคีในการ

พัฒนา 
 
 ๔.5  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ายาง 

        ๔.5.๑  วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ายาง  
“การศึกษาดี ท้องถ่ินน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี ประชาชนมีสว่นร่วม สู่การพฒันาที่ยัง่ยืน        

ด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 
๔.5.๒ พันธกิจการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ายาง 

๑)  ส่งเสรมิพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอและมีมาตรฐาน  
2) ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขโดยยึดหลัก 

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  
3) พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความเป็นเลิศด้านพัฒนาการเด็ก  
4) อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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5) สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน ให้มเีศรษฐกจิที่ดีอย่างยัง่ยืน 
6) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิัญญา

ท้องถ่ิน  
7) พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของ อบต. ใหม้ีการบริหารจัดการที่ด ี 

๔.5.๓ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ายาง 
๑) พัฒนาปรับปรงุโครงสร้างพื้นฐาน ใหม้ีมาตรฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวของหมูบ่้าน  
2) ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมทุกหมู่บ้าน  
3) พัฒนาปรับปรงุแหล่งน้ าใหเ้พียงพอกบัความต้องการของประชาชน  
4) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุก ๆ ด้าน  
5) ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็มีความเป็นเลิศด้านพัฒนาการเด็ก  
6) ส่งเสริม สนบัสนุน ชุมชน สังคมและการรกัษาความสงบเรียบร้อย  
7) ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 

ชุมชนและสังคม  
8) ส่งเสริมอาชีพและเพิม่รายได้ให้แกป่ระชาชน  
9) ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีของทอ้งถ่ินภูม ิ

ปัญญาท้องถ่ิน  
10) เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อบต.ให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 

และทั่วถึงโดยยึดหลักการบรหิารจัดการที่ด ี 
 

๔.5.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ายาง 

  ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน    มีแนวทางการพฒันา  ดังนี้ 
   ๑)  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย 
   ๒)  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการข้ันพื้นฐานใหม้ีประสิทธิภาพอย่าง  
ทั่วถึง 
  ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิ    แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
   ๑)  การพัฒนาและสง่เสรมิอาชีพเพือ่ยกระดับรายได้ให้เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
   ๒) ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ตามแนวพระราชด ารเิศรษฐกิจพอเพียง 

  ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต มีแนวทางการพัฒนา  ดังนี ้
   ๑) สงเคราะห์ และพฒันาเด็ก สตรี ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการและผู้ดอ้ยโอกาส 
   ๒) การบริการด้านสาธารณสุข รณรงค์ ป้องกัน การแพร่ระบาดโรคติดต่อ ไม่ติดต่อ
   ๓) ส่งเสริมกจิกรรมทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน
   ๔) พัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ 
   ๕) ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สงัคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
   ๖) พัฒนาการกีฬาและเสริมสร้างโอกาสใหป้ระชาชนได้ออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
จัดหาสถานที่จัดกจิกรรมออกก าลงักายและเล่นกีฬา 
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   ๗) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนและการควบคุมการแพร่
ระบาดของยาเสพติด 

  ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  มีแนวทางการพฒันา  ดังนี้ 
   ๑) ส่งเสริมให้ชุมชนมสี่วนร่วมในการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
   ๒) เสริมสร้างประสทิธิภาพในการก าจัดขยะ มลพิษ และสิ่งปฏิกูล 

  ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ 
   ๑) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มปีระสทิธิภาพในการปฏิบัติงาน 
   ๒) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 
   ๓) พัฒนาเสรมิสร้างศักยภาพขององค์กร 
    
                                                       


