๑๐

ส่วนที่ ๒
แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น จะต้องติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนว่า มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ ประเทศ
ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.)
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พัน ธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒ นา แนวทางการพัฒ นา นโยบายผู้ บริหาร รวมทั้งปัญหา
ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
แผนยุทธศาสตร์
๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
➢ กรอบแนวคิดและหลักการ
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทย
จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การ
เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นต้น ทำให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจำเป็นต้อง
ยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สำคัญ ดังนี้
(๑) การน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง
๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ

๑๑
๒. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งจะมุ่ง
เพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใส และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน
ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเป็ นธรรมในสังคมและเอื้อต่อการพัฒ นาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งนโยบายการ
บริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้
นโยบายที่ ๑ นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก
นโยบายที่ ๒ นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
นโยบายที่ ๓ เศรษฐกิจ
นโยบายที่ ๔ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายที่ ๕ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ ๖ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
นโยบายที่ ๗ การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
นโยบายที่ ๘ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๓. ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดทำขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับปลัดกระทรวง
หรื อเที ย บเท่ า วาระพิ เศษ เมื่อ วัน ที่ ๑๓ ตุ ล าคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเชอราตัน พั ทยา จังหวัดเพื่ อร่วมกัน วาง
ยุทธศาสตร์ วิสั ย ทัศน์ เป้ าหมายและแนวทางในการทำงานร่ว มกันในปีงบ ๒๕๕๖ และเป็นกรอบ ในการจัดทำ
งบประมาณปี ๒๕๕๗ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการทำงานที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย
๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการดำเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชา อาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒
เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ตึกบัญชาการ ทำเนียบ เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งในการเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น ซึ่ ง เดิ ม ประกอบด้ ว ย ๘ ยุ ท ธศาสตร์ โดยหลั งจากการบู ร ณาการเป็ น
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดำเนินการ
เพื่อเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”
หลักการของยุทธศาสตร์
“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ สมดุล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
วัตถุประสงค์
๑) รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่
๒) เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)
๓) ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ ( ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและ โลจิสติกส์ )
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
๑) การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม
๒) การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่
๓) การลดรายจ่าย

๑๒
๔) การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศ
รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก
๒๐ แนวทางการดำเนินการ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๓ : การเติ บ โตที่ เป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ งแวดล้ อ ม (Green Growth) ประกอบด้ ว ย ๕
ประเด็นหลัก ๑๑ แนวทางการดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process)
ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๑๕ แนวทางการดำเนินการ
๔. ค่านิยมหลักของคนไทย
ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง มีทั้งหมด ๑๒ ประการ ดังนี้
๑) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน
๒) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
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 รู้ทำ รูป้ ฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๐) รู้ จั ก ดำรงตนอยู่ โดยใช้ ห ลั ก ปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็ จ พระ
เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จำหน่าย และขยายกิจการ เมื่อมี
ความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี
๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลั วต่อ
บาปตามหลักของศาสนา
๑๒) คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
๕. นโยบายของรัฐบาล
๕.๑ นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพื่อเป็น
แนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กันใครออกไปจาก
สังคมอีกทั้งยังเป็นสานึกและหน้าที่ ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จากภยันตรายทั้งปวง
และร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้อง
เติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความ
ร่ว มมือ ร่ว มใจของรั ฐและประชาสั งคมเพื่ อร่วมแก้ปั ญ หาเศรษฐกิจและขับ เคลื่ อ นการพั ฒ นาชาติ ทุก มิติที่ เกิดขึ้ น
เพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กัน
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่ วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอม

๑๓
รวมพลังของคนไทยทุกคน ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อ
ไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...”
๕.๒ นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ประกอบด้วยนโยบาย ๑๑ ด้าน ดังนี้
๑) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
๒) การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ
๓) การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ
๔) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
๕) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
๖) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
๗) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๘) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ
นวัตกรรม
๙) การรั กษาความมั่ น คงของฐานทรัพ ยากรและการสร้างสมดุล ระหว่างการอนุ รักษ์ กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๑๐) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
๑๑) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๕.๓ ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
๑) การแก้ไข ปัญ หายาเสพติด โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ ผลิ ต ผู้ค้าผู้ มี
อิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแนวนโยบายของ
รัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอำนาจหน้าที่ ดังนี้
๑.๑) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วยดำเนิน
การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้นำเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจัง
๑.๒) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่ ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่ อนหรือค้ายาเสพติด
หากพบให้ดำเนินการลงโทษตามกฎหมาย
๑.๓) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบนำผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษา
โดยทันที และติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข
๑.๔) ดำเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อ งกับยาเสพติด (ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พนักงานองค์การบริหารส่วน พนักงานส่วนตำบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจำและพนักงาน
จ้าง) ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของ
สังคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ดำเนินการ อย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหา
ความร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยา
เสพติด ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบู รณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งดำเนินการป้องกัน

๑๔
กลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการ
ต่อสู้กับยาเสพติด
๒) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
โดยเสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยมให้ กับเจ้าหน้ าที่ของรัฐยึดหลักธรรมมาภิบาลในการ
ปฏิบัติหน้าที่การปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ร่วมรวมพลังแผ่นดินป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขการทุจริ ตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และกำหนดแนวทางการดำเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้
๒.๑) ทำการสำรวจ ศึกษารูปแบบการกระ ทำผิดในอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่
เกิดหรือน่าจะเกิดสม่ำเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ตำแหน่งหรือตัวเจ้ าหน้าที่ที่รับผิดชอบและ
วิธีการกระทำผิด
๒.๒) กำหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มีความ
เสี่ยง
๒.๓) กำหนดวิธีดำเนิ นการที่ ส ามารถปฏิบั ติให้ เกิดผลเป็ นรูป ธรรมอย่างจริงจังกับการ
กระทาผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทาให้ ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการใดๆเพราะ
รับผลประโยชน์
๒.๔) สำรวจและจั ด ทำข้ อ มู ล การกระทำผิ ด ที่ เห็ น เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ในพื้ น ที่ ข องแต่ ล ะ
หน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
๒.๕) จัดทำข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง ๕ ปี
๒.๖) จัดทำข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ดำเนินคดีกับผู้กระ ทำผิด
ตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกล่าวมาจัดทำยุทธศาสตร์หรือแนว
ทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่ อเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) ระยะ
๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ (ฉบับทบทวน) ได้จักทำขึ้นบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของการภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน
ทั้งภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาชน สังคมทั้ง ๔ จังหวัด ทุก
ขั้ น ตอน ตั้ ง แต่ ก ารรวบรวมและจั ด ทำข้ อ มู ล การประเมิ น ศั ก ยภาพของกลุ่ ม จั ง หวั ด การกำหนดตำแหน่ งทาง
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์รวม กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงานและโครงการ
จากการทำงานร่ว มกัน ของทุกภาคส่ ว น กลุ่ ม จังหวั ด ภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือตอนล่ าง จึงได้ กำหนด
ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดในอนาคต คือ
๑) เป็นศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรมและพลังงานทดแทนที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม
๓) เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic กระจายสินค้าในภูมิภาคและการค้าขายชายแดน
๔) เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ยุทธศาสตร์ : ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศ
รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก
๒๐ แนวทางการดำเนินการ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๓ : การเติ บ โตที่ เป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ งแวดล้ อ ม (Green Growth) ประกอบด้ ว ย ๕
ประเด็นหลัก ๑๑ แนวทางการดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process)
ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๑๕ แนวทางการดำเนินการ
๗. วิสัยทัศน์ (Vision)
"ประตูสู่อีสาน ศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจ การผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม และ
การท่องเที่ยว"
พันธกิจ
1. บูรณาการ พัฒนาเมือง ชุมชนและชนบทให้บรรลุตามเกณฑ์เมืองน่าอยู่ขององค์การอนามัยโลก
2. ขับเคลื่อนกระบวนการการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมคุณภาพ สังคมที่เอื้ออาทรและสังคมสมานฉันท์
3. สนับสนุนการผลักดันให้เกิดโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงในภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้าน
4. สนับสนุนและส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนเพื่อระบบเศรษฐกิจสีเขียว
5. สร้างกระบวนการผลิต แปรรูปสินค้าการเกษตรและอาหารปลอดภัยเพื่อเพิ่มผลิตภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
6. เสริมสร้างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การศึกษา และวัฒนธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
7. บูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีดุลยภาพที่ยั่งยืน
8. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานภาครัฐตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมองที่ดีหรือธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
1. พัฒนาจังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองรองรับความเจริญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อมุ่งสู่เมืองที่น่าอยู่
2. พัฒนาสังคมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน
3. พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง พลังงานสะอาด และศูนย์กระจายสินค้ารองรับความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
4. พัฒนาสินค้าเกษตรสีเขียวและอาหารปลอดภัยมุ่งสู่ครัวโลก
5. เสริมสร้างอุตสาหกรรมสะอาดและการท่องเที่ยวสีเขียว
ประเด็นยุทธศาสตร์ (ตามลำดับความสำคัญ)
1. พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพื่อพัฒนาไปสู่
ครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด
2. พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอา
เศรษฐกิจอาเซียน
3. พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างและกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพื้นที่
4. พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

๑๖
5. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ
6. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง
แผนพัฒนาจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (Strategies)
1.วิสัยทัศน์
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา เป็นองค์กรหลักในการจัดบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อคุณภาพที่ชีวิตที่ดีของประชาชน”
2. พันธกิจ
ปฏิบัติภารกิจอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (และที่แก้ไขถึง ฉบับ
ที่ 4 พ.ศ. 2552) พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ.2496 (แล ะที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ฉบั บ ที่ 13 พ.ศ.2552
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537) (และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2546)
พระราชบั ญ ญั ติกำหนดแผนขั้น ตอนการกระจายอำนาจให้ แก่องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น พ.ศ.2542 และตาม
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป้าประสงค์รวม
1.ประชาชนมีแหล่งน้ำพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
2.ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3.ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพ ด้านการเกษตร
4.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
5.ประชาชนเข้าถึงการทางสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง
6.ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยใช้งานได้ดี
7.ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม
8.ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและนันทนาการอย่างเหมาะสม
9.ประชาชนมีส่วนร่วมใจกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
10.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีธรรมาภิบาลดีขึ้น
11.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
12.สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
1.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ
แนวทางการพัฒนา
1.1 ประสานและบริห ารการจัดการน้ำ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วฯเมื่อปี
2538 เพื่อแก้และป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ
1.2 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและ
บริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง
1.3 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑๗

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
แนวทางการพัฒนา
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
2.2 พัฒ นาและเตรี ย มบุ คลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียนให้ เป็นผู้มีคุณ ภาพมีทักษะและศักยภาพตาม
มาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน
2.3 สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป
2.4 ส่งเสริมให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อมและตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน
ทุกด้าน
2.5 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
3.ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร
แนวทางการพัฒนา
3.1 พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆที่มีคุณภาพสูงขึ้น
โดยขอความร่วมมือ และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
3.2 ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพมีมาตรฐานสากล
โดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
3.3 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้นำด้านการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร
3.5 สนับสนุนการทำการเกษตรทางเลือก นโยบายเศรษฐกิจพอเพียง
3.6 ส่ งเสริมประชาชนในท้องถิ่น ให้ มีการเลี้ ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภค เพื่อจำหน่ายและเพื่อการ
อนุรักษ์
4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
แนวทางการพัฒนา
4.1 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง
4.2 ส่งเสริมความเข้มแข้งของชุมชน
4.3 ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน
และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
4.4 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามรถของแรงงานในท้องถิ่น
4.5 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ
4.6 ดำเนินการโครงการเพื่อ ให้บริการประชาชน และรับทราบ อุปสรรค และความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่
4.7 ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม สร้างชื่อเสียงให้กับ
จังหวัดนครราชสีมา
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา

๑๘
5.1 พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
5.2 ส่งเสริมและสนั บ สนุ น ให้ การรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ให้ มีคุณ ภาพและมาตรฐานโดย
ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
5.3 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแล
สุขภาพ การออกกำลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับ ประทานอาหารที่มีประโยชน์และ
การเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความ
ต้องการของประชาชน
6.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง
6.3 ประสาน สนั บ สนุ น ร่ ว มมื อ กั บ ส่ ว นราชการและองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น อื่ น ๆ เพื่ อ สนั บ สนุ น
เครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.4 ประสานในการแก้ ไขปั ญ หาความเดื อ ดร้อนของประชาชนในด้ านสาธารณู ป โภค และส่ งเสริม ให้
ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า
6.5 ดำเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร ความปลอดภัยและ
ความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
แนวทางการพัฒนา
7.1 พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช โดย
การอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
7.2 พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว และ
สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ กระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา
เพิ่มขึ้น
7.3 สนั บ สนุ น และส่งเสริ มความสามารถของผู้ ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสร้างเครือข่าย พัฒ นา
คุณภาพสินค้าและบริการ โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ
7.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา และจัดการแข่งขับกีฬาประเภทต่างๆ รวมถึงการสร้างความ
เป็นเลิศทางด้านกีฬา
8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา
8.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ
8.2 นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร
8.3 สนั บ สนุ น บุ ค ลากรในสั งกั ด ให้ ได้ รั บ การศึ ก ษา อบรมการทำวิ จั ย เพิ่ ม พู น ความรู้ เพื่ อ ยกระดั บ
ประสิ ท ธิภ าพ การทำงานให้ เกิด ประสิ ทธิผ ลในการบริการประชาชน และในการสื่ อสารและร่ว มมื อกั บ
ประชาคมอาเซียน

๑๙
8.4 บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา
8.5 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและความต้องการของประชาชนในการ
พัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
8.6 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แนวทางการพัฒนา
9.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติและภัยพิบัติต่างๆ
9.2 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการหน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการ
เตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
9.3 ส่งเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานที่สำคัญ โดยสร้างความ
อบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
9.4 สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้าน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร
10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
10.1 พัฒ นาฟื้นฟูและอนุ รักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดม
สมบูรณ์
10.2 รณรงค์สร้างจิตสำนึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุก
ระดับ
10.3 จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.๑. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลบ้ านใหม่ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายและ
ปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ตำบลบ้านใหม่เป็นตำบลขนาดกลางที่มีประชาชน
ส่วนใหญ่ พักอาศัย อยู่หนาแน่ นและสงบสุข และคาดการณ์ ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุ ขน่าอยู่อาศัยและมี
ทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคตดังนี้
“บ้านใหม่น่าอยู่ ลำปรุน้ำใสไร้มลพิษ ชาวประชาร่วมใจพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต เศรษฐกิจดี มีความรู้
ทันสมัย”
๒. พันธกิจ (MISSION)
๑. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่ จำเป็น เพื่อ
รองรับขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
๒. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน
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๓. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง
๔. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
๕. การพัฒนาและบำรุงรักษาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน
๓. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
๑. การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและเสมอภาค
๒. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษให้บ้านเรือนและชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข
๓. ประชาชนมีศักยภาพ มีความรู้มีรายได้เพียงพอสามารถพึงตนเองได้
๔. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม
๕. การพัฒ นาและบำรุงรักษา ลำปรุให้มีความสะอาด ไร้มลพิษและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเชิงอนุรักษ์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพั ฒนาของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
(พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕) เป็ น การกำหนดว่าในอนาคตเทศบาลตำบลบ้ านใหม่จะเป็ น ไปในทิ ศทางใด และเป็ น
เครื่องมื อกำหนดแนวทางการพั ฒ นาของแผนพั ฒ นาตำบล ๓ ปี (๒๕๕๓ – ๒๕๕๕) ว่ามีค วามสอดคล้ องกั บ
วัตถุประสงค์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพียงใด โดยมีรายละเอียดแนวทางการพัฒนาดังนี้
๑. วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านใหม่
“ชุมชนน่าอยู่มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน”
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แนวคิดในการกำหนดกรอบยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติ
๑. การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
๒. การเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
๓. การพัฒนาทุนทางสังคม การแก้ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต
๔. ความมั่นคงของชาติ การต่างประเทศ การอำนวยความยุติธรรม
๕. การบริหารจัดการประเทศ
นโยบายของรัฐบาล
๑. นโยบายขจัดความยากจน
ระดับบุคคล
๑. ขยายโอกาสเข้าสู่ทุนผ่านระบบการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
๒. ส่งเสริมระบบสหกรณ์และการเรียนรู้ในการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่
๓.จัด “คาราวานแก้จน” เพื่อให้คำแนะนำและบริการต่าง ๆ ในการประกอบอาชีพ
และเสริมสร้างทักษะต่าง ๆ
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ระดับชุมชน
๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเกษตร เช่น โรงสีชุมชน โรงปุ๋ยเกษตรอินทรีย์ชุมชน จัดให้มีทุก
อำเภอ
๒. สหกรณ์เครื่องจักรกล
๓. การสร้างระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าเกษตร
๔. ระบบการตลาดสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
๕. สนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก จากกองทุนหมู่บ้านที่มีความพร้อมสู่ธนาคารหมู่บ้าน
ระดับประเทศ
๑. ส่งเสริมให้เกษตรกรมีที่ดินทำกินอย่างทั่วถึงและเพียงพอ เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรโดยบริหารการ
ใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดควบคู่กับการปรับปรุงคุณภาพดิน
๒. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรน้ำ จัดหาและจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับความเหมาะสมของพื้นที่
และความต้องการในระบบการผลิตของเกษตรกร
๓. จัดตั้งนิติบุคคลเฉพาะกิจ ทำหน้าที่บริหารจัดการด้านการผลิต การแปรรูป การตลาดและแหล่ง ทุน
เพื่อลดความเสี่ยงให้กับเกษตรกร สร้างเสถียรภาพด้านราคาสินค้าเกษตร ที่ให้ผลตอบแทนต่อเกษตรกร
อย่างเป็นธรรม
๔. ขยายขอบเขตการประกันสังคมให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบและแรงงานภาคเกษตร
๒. นโยบายการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
๑. “คาราวานเสริมสร้างเด็ก” สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๒. จัดให้มีพื้นที่เพื่อการปฏิบัติธรรม
๓. จัดตั้งกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
๔. สร้างแหล่งบริการองค์ความรู้ อาทิ ระบบห้องสมุดสมัยใหม่ หรืออุทยานการเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์
เพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ศูนย์พัฒนางานกีฬา ดนตรี ศิลปะ ศูนย์
บำบัดและพัฒนาคุณภาพของบุคคลออทิสติกและผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ
๕. ดำเนินการเชื่อมโยงเครือข่ายความรู้ของทุกโรงเรียนเข้าสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
๖. สนั บ สนุ น ผู้ มี ค วามสามารถพิ เศษด้ านวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้ งแต่ ระดับ พื้ น ฐานถึ ง
อุดมศึกษา เช่น การเพิ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ การให้สถาบันวิจัยมีส่วนร่วมในการผลิตบุคลากร
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ผลักดันให้ประชาชนมีความเข้าใจและตระหนักในความสำคัญ
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๗. จัดตั้งเขตปลอดอบายมุขรอบสถานศึกษา ผลักดันกฎหมายและมาตรการเพื่อให้อบายมุขยาเสพ
ติดและสื่อยั่วยุทางเพศ อยู่ห่างไกลจากเยาวชน
๘. นโยบายทางด้านวัฒนธรรม
๘.๑ จัดหาพื้นที่ถาวรทางศิลปะประเภทต่างๆ ให้เด็กและเยาวชนได้เข้ามาทำกิจกรรมร่วมกันอย่าง
สร้างสรรค์ และเป็นเวทีพบปะศิลปิน
๘.๒ ส่งเสริม สนับสนุน และให้ทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพหรือส่อแววทางศิลปะ
๘.๓ ส่งเสริมให้เกิดการประกวด แข่งขันผลงานศิลปะหลากหลายประเภท ทั้งในระดับท้องถิ่น
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ เพื่อค้นหาศิลปินรุ่นใหม่
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๘.๔ ประสานกับหน่วยงานทางการศึกษา เพื่อจัดหาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้ศิลปะอย่างสร้างสรรค์
๙. พัฒนาสุขภาพของประชาชน รัฐบาลจะเพิ่มคุณภาพของระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ๓๐
บาท ปฏิรู ป ระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้ มีคุณ ภาพและมาตรฐาน สร้างองค์
ความรู้เกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่
๓. นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้
๓.๑ การนำผลผลิตทางการเกษตรไปผลิตเป็นพลังงานทดแทน เช่น ปาล์มน้ำมัน อ้อย มัน
สำปะหลังและสบู่ดำ
๓.๒ ผลิตสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพทางการตลาดสูงและมีโอกาสเพิ่มมูลค่า เช่น ยางพารา ปศุ
สัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
๓.๓ ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร
๓.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรแบบยั่งยืนตามทฤษฎีใหม่ และเกษตรอินทรีย์ เพื่ออนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
๓.๕ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรม
๓.๖ ส่งเสริมให้มีกระบวนการจัดการองค์ความรู้ในทุกระดับ ตั้งแต่วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจขนาดใหญ่
๓.๗ ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่เสื่อมโทรมหรือประสบภัยพิบัติ
๓.๘ รัฐบาลจะขยายฐานภาคบริการเพื่อสร้างรายได้ใหม่ เช่น บริการสุขภาพ การศึกษา การจัด
ประชุมและสัมมนานานาชาติ การขนส่งทางอากาศ การถ่ายทำภาพยนต์ การพัฒนาซอฟต์แวร์
การค้าส่ง ค้าปลีก และการเป็นศูนย์กลางธุรกิจในภูมิภาค
๓.๙ การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ์ของโครงการ หนึ่ง
ตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
๔. นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔.๑ สนับสนุนการจัดฝายน้ำล้นและฝายชะลอความชุ่มชื้นหรือฝายแม้วตามพระราชดำริ
๔.๒ การพัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำและการกระจายการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
๔.๓ ฟื้ น ฟู อนุ รักษ์ ทรัพ ยากรดิน ยุติการเผาไร่น าและทำลายหน้าดิน ลดการใช้ส ารเคมีเพื่ อ
การเกษตร ฟื้นฟูดินและป้องกันการชะล้างทำลายดิน ปลูกแฝกตามแนวพระราชดำริ มีมาตรการ
ป้องกันและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
๔.๔ เพิ่มขีดความสามารถของ อปท. ในการกำจัดขยะ
๔.๕ ส่งเสริมภาคเอกชน วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน การจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม
๕. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
๕.๑ ส่งเสริมและขยายสัมพันธไมตรีและความร่วมมือกับนานาประเทศ ทั้งด้านการเมือง ความ
มั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
๖. นโยบายพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๒๓
๖.๑ รัฐบาลจะพัฒนากฎหมายทั้งระบบให้ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
๖.๒ ส่ งเสริ ม ให้ ป ระชาชนได้ รู้ ก ฎหมายในชี วิ ต ประจำวั น สิ ท ธิ เสรี ภ าพ และหน้ าที่ เพื่ อ
ประโยชน์ในการรักษาสิทธิและเสรีภาพในฐานของตน
๖.๓ พัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
๖.๔ สนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้เกิดความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
๖.๕ ส่งเสริมให้มีการนำศิลธรรมและคุณธรรมมาใช้ในการดำรงชีวิตและประกอบกิจการของทุกฝ่าย
๗. นโยบายส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
๗.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
๗.๒ จัดตั้งศูนย์ติดตามคนหายและระบบพิสูจน์ศพนิรนาม
๘. นโยบายรักษาความมั่นคงของรัฐ
๘.๑ การแก้ไขปั ญ หาชายแดนภาคใต้ ใช้ห ลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒ นาและใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด
๘.๒ รัฐบาลจะปฏิรูปงานด้านการปกครองให้มีประสิทธิภาพ
๘.๓ จั ด ตั้ งศูน ย์ เตือ นภั ย ระดับ ชาติ แ ละการบริห ารวิ กฤติ การณ์ การเตรีย มความพร้อม เพื่ อ
ตอบสนองอย่างฉับไวต่อวิกฤติการณ์และการบริหารจัดการเพื่อการบรรเทาและฟื้นฟูสาธารณภัย
โดยเร็ว
๙. นโยบายตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์
การยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์แบบบูรณาการและยั่งยืน
๑.๑ ส่งเสริมการลงทุนโดยเน้นวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs)
๑.๒ พัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
๑.๓ ยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ
๑.๔ ผลักดันอุตสาหกรรมประกอบตัวถังรถยนต์โดยสารและรถบรรทุก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร
๒.๑ เพื่ อ เพิ่ ม ความเข้ ม แข็ งและเชื่ อ มเครื อ ข่ ายสถาบั น เกษตรกรเพื่ อ การแปรรู ป และ
การตลาด
๒.๒ การเพิ่มศักยภาพการผลิต แปรรูปและการส่งออก
๒.๓ การรักษาสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและอุตสาหกรรมสิ่งทอ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
๓.๑ การตลาดนำการผลิต
๓.๒ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
๓.๓ การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน
การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
๓.๔ การส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ

๒๔
๓.๕ การปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้
๓.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการท่องเที่ยว
๔.๑ การเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
๔.๒ การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม
๔.๓ การเพิ่มศักยภาพสินค้าและการบริการ
๔.๔ การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความ
๔.๕ การพัฒนาผู้มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์และเป้าหมายของกลุ่มจังหวัด
๑. จำนวนการจ้างแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์เพิ่มขึ้น (คน)
๒. เพิ่มพื้นที่เพาะปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ (ไร่)
๓. ผลผลิตข้าวหอมมะลิต่อไร่สูงขึ้น (ก.ก./ไร่)
๔. ผลผลิตมันสำปะหลังต่อไร่สูงขึ้น (ตัน/ไร่)
๕. จำนวนสมาชิกในกลุ่มผลิตภัณฑ์ไหมได้รับการฝึกอบรมเฉพาะด้าน (ราย)
๖. มูลค่าการผลิตผ้าไหมเพิ่มขึ้น (ล้านบาท/ปี)
๗. จำนวนการจ้างแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอเพิ่มขึ้น (คน)
๘. จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (คน)
๙. ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว/คนเพิ่มขึ้น (บาท)
๑๐. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้น (แห่ง)
๒.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด (Strategic Issues)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและแปรรูปสินค้าการเกษตรส่งออก
๑. การพัฒนาการเกษตรและแปรรูปข้าวหอมมะลิเพื่อส่งออก
๒. การพัฒนาเกษตรและแปรรูปแป้งมันสำปะหลังเพื่อส่งออก
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
๕. ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์
๖. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาสังคมและความเดือดร้อนของประชาชน
๗. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ (Goals)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและแปรรูปสินค้าการเกษตรส่งออก
๑. เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าทางการเกษตร
๒. เพิ่มขีดความสามารถในการแปรรูปและส่งออกสินค้าเกษตร
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
๑. เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
๒. เพิ่มจำนวนผู้ประกอบการผ้าไหม

๒๕
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
๑. เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
๒. พัฒนาศักยภาพแหล่งการท่องเที่ยว สินค้าและบริการ
๔. ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมยานยนต์
๑. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมยานยนต์
๕. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาสังคมและความเดือดร้อนของประชาชน
๑. ลดระดับความรุนแรงของการแพร่ระบาดยาเสพติดให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้
๒. สร้างความมั่นคงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๓. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน
๔. ประชาชนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยปราศจากสารปนเปื้อน
๕. ลดการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
๑. เพื่อตอบสนองความต้องการในการบริการภาครัฐให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
แผนงานการพัฒนา
๑. พัฒนารายได้จากการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒ นธรรมอันดีของท้องถิ่น การเป็นศูนย์กลางฝึกอบรมสัมมนา กีฬาเพื่อการ
ท่องเที่ยวและนันทนาการ
๒. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนา
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
๓. การสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา กีฬาแห่งชาติ และการสนับสนุน
ส่งเสริมกีฬานานาชาติ
4. ค้นหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่
5. พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูการเข้าแหล่งท่องเที่ยวและป้ายบอกทาง
6. การเพิ่มศักยภาพสินค้าและบริการ / การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
7. การพัฒนาผู้มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวและการเพิ่มมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
8. สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว / ศูนย์ประสานการท่องเที่ยว
๒. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
แผนงานการพัฒนา
๑. ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
๒. ส่งเสริมการกระจายอำนาจถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสู่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๓. การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง
๔. ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แผนงานการพัฒนา

๒๖
1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ำ
๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
แผนงานการพัฒนา
๑. การจัดการสิ่งแวดล้อม และมลพิษต่างๆ ในท้องถิ่นและชุมชน
๒. การกำจัดมูลฝอยรวม และการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะระดับอำเภอ
๓. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ในชุมชนและท้องถิ่น
๔. การจัดการ การบำรุงรักษา และการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่าไม้
ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. การสนับสนุนและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม และการ
ประหยัดพลังงาน
๖. การปลูกจิตสำนึกและค่านิยมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้ และความเข้าใจใน
การอนุรักษ์และส่งเสริมการค้นหาสิ่งอื่นๆ ในท้องถิ่นไปทดแทนพลังงาน
๗. การเผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ / อนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติ ทั้งระดับชาติและสากล
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานการพัฒนา
๑. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุง
บำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น
๒. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
๓. การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ ที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น
๔. การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทางบกและทางน้ำ
๕. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
๖. การสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ
๗. การผังเมืองของท้องถิ่นและผังเมืองรวมของจังหวัด
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
แผนงานการพัฒนา
1. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ติดเชื้อ HIV จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็ก
2. การสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาลการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ / โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ การฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน
3. การป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด
4. การรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม/จริยธรรม แก่ประชาชน
ในท้องถิ่น
5. การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

๒๗
๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการสานต่อแนวทางพระราชดำริ
แผนงานการพัฒนา
๑. ส่งเสริมกิจการพาณิชย์และลงทุน / ตลาดเพื่อการพาณิชย์
๒. เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
๓. ส่งเสริมอาชีพ / พัฒนาสินค้าชุมชน / ตลาดชุมชน / ร้านค้าชุมชน
๔. สร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตรกรรม / สินค้าชุมชน
๕. เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสิ่งทอ
๗. การสร้างเครือข่ายสินค้าชุมชน / ศูนย์ประสานสินค้าชุมชน
๘. พัฒนาและส่งเสริมการค้าของชุมชนในเชิงพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์
๙. พัฒนาและส่งเสริมโรงสีชุมชน
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตร
แผนงานการพัฒนา
๑. พัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิต / ผลผลิตด้านเกษตรอินทรีย์
๒. การลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกร
๓. การเพิ่มผลผลิตของเกษตรกร
๔. การประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้เกษตรกรมีความเชื่อมั่นในการใช้เกษตรอินทรีย์
แทนปุ๋ยวิทยาศาสตร์
9. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
แผนงานการพัฒนา
๑. การจัดการศึกษา
๑.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเน้นสำคัญ โดยบูรณาการกับ
การศึกษาศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งทางกายภาพและใช้
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๑.๓ ส่งเสริมและพัฒนาครู และบุคลากรให้เป็นมืออาชีพและยกวิทยฐานให้สูงขึ้น
๑.๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
๑.๕ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒ นาด้านเศรษฐกิจ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
10. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการสาธารณสุข
แผนงานการพัฒนา
๑. การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด
และโรคไม่ติดต่อ การฟื้นฟูสุขภาพประชาชน
****************************

