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บทท่ี  3 
 

   การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
 
 

3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555 – 2559)  

  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) ได้ตระหนักถึง

สถานการณ์ และความเสี่ยงซึ่งเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก และภายในประเทศ โดยเฉพาะภาวะผัน

ผวนด้านเศรษฐกิจ พลังงาน และภูมิอากาศ ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อประเทศไทยทั้ง

เชิงบวกและลบ ดังนั้น ทิศทางการบริหารจัดการประเทศภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือรองรับ

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงเป็นการใช้จุดแข็งและศักยภาพที่มีอยู่ ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศเพ่ือ

สร้างความเข้มแข็ง และรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ

ภายในประเทศที่เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตภาคเกษตร และการประกอบการของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขณะเดียวกัน จ าเป็นต้องปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลกและ

ภูมิภาค ซึ่งประเทศไทย  มีพันธกรณีภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ เพ่ือสามารถใช้โอกาสที่เกิดขึ้นและเพ่ิม

ภูมิคุ้มกันของทุน ที่มีอยู่ในสังคมไทยได้อย่างเหมาะสม พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 

ขณะเดียวกัน จ าเป็นต้องสร้างความพร้อมส าหรับเชื่อมโยง ด้านกายภาพทั้งโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบโลจิ

สติกส์ ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย 

วิสัยทัศน์ 
 “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกัน  ต่อการ
เปลี่ยนแปลง”  

พันธกิจ 
1. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่

มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ทุกภาค
ส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส 
เป็นธรรม 

2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 

3.พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์และภูมิ
ปัญญาสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
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4. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้ง
สร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
2. เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม 

จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
3. เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายการ

ผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ในภูมิภาคอาเซียน มีความมั่นคงทาง
อาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม             น าไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ า 

4. เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
และเปน็ฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 

เป้าหมายหลัก 
1. ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมขึ้น ความเหลื่อมล้ าในสังคมลดลง สัดส่วนผู้อยู่ใต้

เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ ากว่า 5.0 คะแนน 

2. คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรมและสถาบันทางสังคมมีความ

เข้มแข็งมากขึ้น 
3. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพรวมไม่

ต่ ากว่าร้อยละ 3.0 ต่อปี เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ      ของประเทศ เพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม       ในประเทศ ให้มีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
40.0  

4. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจก 
รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทาง 

เศรษฐกิจและสังคม 
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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นโยบายรัฐบาล 
  ตามค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) นายกรัฐมนตรี แถลง
นโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 โดยสืบเนื่องจากการเข้าควบคุมอ านาจ
การปกครองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 นายกรัฐมนตรีและ
คณะรัฐมนตรีได้รับการแต่งตั้งตามประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 
2557 และแต่งตั้งรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557     จึงแถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
จ าแนก 11 ด้าน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นหลักส าคัญ เน้นใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความพอดีพอสมควรแก่ฐานะ 
มีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวคิด ควบคู่กับใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และ
แนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กับความต้องการของประชาชน ดังนี้ 
  1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  2. การรักษา ความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
  3. การลดความเหลื่อมล่ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
  6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 

8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ     
พัฒนา และนวัตกรรม 

9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ 
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
รายละเอียดสรุปพอสังเขป  ดังนี้ 

1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์   
      เป็นหน้าที่ส าคัญในอันที่จะเชิดชูสถาบันไว้ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษา พระบรมเด

ชานุภาพ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระ
ราชกรณียกิจ โดยสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ สถานศึกษา 
หน่วยงานให้เรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน และสามารถน าหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ 
พัฒนา ขยายผลโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐาน ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือเกิดประโยชน์และ
ช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชน ต่อไป 
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2. การรักษาความม่ันคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
   - ระยะเร่งด่วน  รัฐบาลให้ความส าคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล  การ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ  การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน และการเสริมสร้างศักยภาพใน
การปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน  
   - เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
   - พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย 
   - เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม โดยจะน า
หลักกลไกทางการฑูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน 

3. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึง บริการของรัฐ 
   - ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่ เข้า สู่
ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส แรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน  ให้
เข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมืออย่างมีมาตรฐาน 
   - ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบเข้าเมืองการทารุณกรรมต่อ
แรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก ปัญหาคนขอทาน โดยปรับปรุงกฎหมาย ข้อบังคับ 
และเพ่ิมความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ 

     - พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพและมีความมั่นคงยั่งยืน 

- เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือ 
กิจกรรมที่เหมาะสม 
  - เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย
สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน
อาเซียน 
  - จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยม 12 ประการ  ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
  - แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล้ าเขตป่าสงวน 

4. การศึกษาและเรียนรู้  การทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม 
      - จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือก 
      - ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของ
ผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณการระบบการกู้ยืมเงิน       เพ่ือการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส 
      - ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปมี
โอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและท่ัวถึง 
 
 



 
-22- 

      - พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสามารถมีความรู้และทักษะใหม่
ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต 
      - ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 
      - พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู 
      - ทะบุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามี
บทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
      - อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม  ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย 
      - สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรม
สากล เพ่ือเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน 

    - ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี เปิดพ้ืนที่สาธารณะให้เยาวชนและประชาชน มีโอกาส
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
    - วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมี
คุณภาพ 
    - พัฒนาระบบบริการสุขภาพ  โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่าป่วยแล้ว       จึง
รักษา สร้างกลไก การจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้าง       
บุคลากร และทรัพยากรให้เหมาะสมกับท้องถิ่น 
    - เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ และโรค
อุบัติซ้ า 
    - ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ โดยการร่วมมือการตรวจจับ เพ่ือป้องกัน 
การรายงานและการดูแลผู้บาดเจ็บ 
   - ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ มีน้ าใจนักกีฬา และพัฒนาให้สามารถแข่งขันในระดับ
นานาชาติ 
   - ประสานการท างานระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในสังคมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปัญหาจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ 
   - พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 
ระหว่างหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะในการป้องกันและรักษาโรคที่มีความส าคัญ 

6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
    - เร่งเบิกจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อน สิ้น
ปีงบประมาณ และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท าไว้ 
    - กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ 
    - ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ท่ีเหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ  
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    - ลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว 
    - ชักจูงให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย  โดยพิจารณามาตรการ ลด
ผลกระทบจากการประกาศกฎอัยการศึก และสร้างสิ่งจูงใจ สิ่งอ านวยความสะดวกเกื้อกูลต่อบรรยากาศการ
ท่องเที่ยว 

ฯลฯ 
7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 

    - เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียนและ
ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่ง 

- พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย ในการเคลื่อนย้าย 
สินค้าบริการ  การลงทุน  แรงงานฝีมือ และปัจจัยการผลิตต่างๆ ให้เสรีมากขึ้น 
   - พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้ง
แรงงานวิชาชีพ  แรงงานทักษะ แรงงานไม่มีทักษะ โดยเร่งขยายผลการใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติ 

8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
   - สนับสนุนการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาประเทศเพ่ือไปสู่เป้าหมาย ให้ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30 : 70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
   - เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยง
ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ 
   - ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการน างานวิจัย
และพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือ
กลุ่มจังหวัดตามความต้องการของท้องถิ่น 
   - ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบ
รางยานยนต์ ไฟฟ้า การจัดการน้ าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมของไทยตาม
ความเหมาะสม 
   - ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย
การพัฒนา และนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญาที่ส าคัญในการต่อยอดสู่การใช้ เชิงพาณิชย์ของ
ภาคอุตสาหกรรมทันสมัย และกระจายในพ้ืนที่ต่างๆ  

9. การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง 
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 
   - ปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าเร่งกระบวนการพิสูจน์สิทธิ
การถือครองที่ดินในเขตที่ดินของรัฐ  ก าหนดพ้ืนที่แนวกันชนและที่ราบเชิงเขาให้เป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ การปลูกป่า
เพ่ือป้องกันภัยพิบัติและป้องกันการบุกรุกป่า ขยายป่าชุมชน และส่งเสริม      การปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจใน
พ้ืนที่เอกชน 
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   - ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน สร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความมั่นคงทางอาหาร สุขอนามัย สนับสนุนวิถีชีวิตของ
ชุมชน และการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมทั้งให้การคุ้มครองเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยทางชีวภาพ 

- พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกท่ีดินของรัฐโดยยึดหลัก 
แนวพระราชด าริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ เช่น ก าหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจนพ้ืนที่ใดสมควรให้
ประชาชนใช้ประโยชน์ ก็ผ่อนผันให้ตามความจ าเป็น และปลูกป่าทดแทน 
   - บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ จัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ของประเทศ มีการบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกัน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงน าเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในการบริหารจัดการน้ าและการเตือนภัย 
   - เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและ
บริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความส าคัญเร่งรัดแก้ไขปัญหา การจัดการขยะ
เป็นอันแรก 

10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
   - ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ 
ภูมิภาค และท้องถิ่น ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน ตลอดจน
จัดระบบอัตราก าลังและค่าตอบแทนให้เหมาะสมเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   - กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้รวดเร็ว ประหยัด 
และสะดวก โดยวางมาตรการ ทางกฎหมาย ก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ระยะเวลา ที่ด าเนินการที่รวดเร็ว 
โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยงหรือใช้อ านาจโดยมิชอบ 
   - ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุก
ทั้งในรูปแบบการเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง 
   - เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการ
การป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน
บุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ 
   - ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม จริยธรรมและจิตส านึกในการรัก
ศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด 
   - ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆ   เพ่ือสอดส่อง เฝ้า 
ระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยวางมาตรการคุ้มครองพยานหรือ
ผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินคดีทุจริต ประพฤติมิชอบให้มีประสิทธิภาพ ไม่ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง 
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11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
   - ปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอ่ืนๆ ที่ล้าสมัย  ไม่เป็น
ธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ หรือเป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 
   - เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดท ากฎหมายให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 
   - จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ 
   - น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพ่ือเร่งรัดการด าเนินคดี
ทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว เกิดความเป็นธรรม  
   - ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความ
เป็นธรรม โดยเข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว ส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพ่ือคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ถูกล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพ ผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรม หรือ   การแอบอ้างฉวยโอกาส
จากการช่วยเหลือดังกล่าว 
   - น ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและ
ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตประพฤติมิชอบ หรือกระท าผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ แรงงาน 
ทาส การก่อการร้ายสากล ยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติ 

นโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นคณะผู้ยึดอ านาจการปกครอง โดยรัฐประหารยึดอ านาจการ
ปกครอง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ มีเจตนารมณ์เพ่ือยุติความขัดแย้งของคนในชาติ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฟ้ืนฟูความเชื่อมั่นภายใต้
ระบบบริหารนิติบัญญัติ และ บุคลากร มุ่งผลประโยชน์ ของชาติ ยกระดับการศึกษา สร้างมาตรฐานการ
ด ารงชีวิตของประชาชน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก าหนดนโยบายบริหารไว้ 14 ด้าน สรุปดังนี้ 
  1. ยึดระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับ กฎหมาย  ในการบริหารราชการแผ่นดิน ในระบบปกติให้มาก
ที่สุด โดยให้ข้าราชการทุกฝ่ายร่วมในการขับเคลื่อนเดินหน้า ติดตาม ก ากับดูแล ประเมินผล ร่วมกับคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ 

2. ด้านเศรษฐกิจและการใช้จ่ายงบประมาณ เร่งจัดท างบประมาณปี 2558  โดยยึดกรอบ 
วินัยทางด้านการเงินการคลัง และไม่สร้างหนี้สาธารณะจนเกินขีดความสามารถของประเทศ ในการใช้คืน 
ส่งเสริมระบบค้าเสรี ปรับปรุงระบบภาษี การควบคุมสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างเป็นธรรม เพ่ือให้ผู้ประกอบการ
และประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด เร่งการแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ
ราชการและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจแบบการค้าเสรีให้เป็นสากล เพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน มุ่งเน้น
ประโยชน์แก่ประชาชนเป็นหลัก ทั้งนี้ การขับเคลื่อนต้องอยู่ในกรอบของระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มีความโปร่งใส 
ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ผูกขาดและมีความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุนร่วมระหว่างภาครัฐ
และเอกชน ในการลงทุนด้านระบบสาธารณูปโภค แหล่งน้ า และกิจการสาธารณะ รวมถึงส่งเสริมให้มีตลาด
กลางผลิตผลการเกษตร เพ่ือลดการผูกขาดหรือระบบนายทุนที่ไม่เป็นธรรม  โดยใช้แนวทางเช่นเดียวกับระบบ
สหกรณ์ ตามแนวทางการด าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชน 
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  3. ด้านความม่ันคง สร้างความมีเสถียรภาพ ความทัดเทียมกันของประชาคมอาเซียน   และ
เพ่ือให้สามารถทัดเทียมการอารยประเทศ  สร้างทัศนคติและความเข้าใจงานด้านความม่ันคงของประเทศ  
  4. ด้านการต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในปี 2558 เพ่ือให้ชาวต่างชาติมีความเชื่อมั่นระบบการบริหารทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคมของประเทศ สร้างความสัมพันธ์ ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศพร้อมไปกับการสร้างความเข้มแข็ง
ภายในประเทศทุกมิติ เพ่ือประโยชน์ต่อประเทศไทยและคนไทย แก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง เพ่ือให้มีความก้าวหน้า 
โดยระมัดระวังไม่ให้เกิดการผูกขาดในส่วนที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญต่อความมั่นคงของประเทศ เช่น ระบบ
สาธารณูปโภค การสื่อสาร พลังงาน เป็นต้น  
  5. ด้านสังคมจิตวิทยา สร้างความเข้มแข็ง ปลูกฝังทัศนคติความเป็นไทย จารีตประเพณี 
ประวัติศาสตร์อันงดงาม เพ่ือให้สังคมไทยเข้มแข็ง เสียสละ แบ่งปัน อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ สามัคคี เคารพ
กฎหมาย รักษาระเบียบวินัยปลูกฝังและสร้างจิตส านึกต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นต่อหน้าที่ การท าผิดกฎหมาย 
ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจ 
  6. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพ่ือให้กระบวนการยุติธรรม/กฎหมายสามารถ
ด าเนินการได้ โดยได้รับความเชื่อถือจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ไม่ใช้กฎหมาย  เป็นเครื่องมือในการ
สร้างความขัดแย้ง ปรับปรุงแก้ไขส่วนงานต่างๆ ของกระบวนการยุติธรรม ให้เข้มแข็ง เที่ยงตรง เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้  
  7. ด้านการศึกษา ส่งเสริมและยกระดับการศึกษาในทุกช่วงวัย ไม่แยกงานด้านการศึกษาจน
ท าให้ไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ พัฒนาครู/บุคลากรทางการศึกษา 
เทคโนโลยีการศึกษาสู่ความทันสมัย สร้างวิธีการท าให้เยาวชนมีจิตส านึกความรักชาติ ผลประโยชน์ของชาติ 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เรียนรู้ภูมิใจในประวัติศาสตร์ความเป็นมาของบรรพบุรุษไทย มีความส านึกใน
การตอบแทนคุณของแผ่นดิน สนับสนุนให้ฝ่ายความมั่นคง มีโอกาสให้ความร่วมมือทุกสถาบันการศึกษา เพ่ือ
สร้างความมีระเบียบวินัย เข้มแข็ง แข็งแรง ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ เป็นพลังของชาติในการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน  
  8. การพัฒนาระบบราชการ ให้ข้าราชการมีความพึงพอใจ มีเกียรติยศ ศักดิ์ศรี   มีรายได้  ที่
เพียงพอต่อการด ารงเกียรติ เพ่ือปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จ          พระเจ้าอยู่หัว อุทิศตัว 
เพ่ือท าหน้าที่บ าบัดทุกข ์บ ารุงสุขประชาชน ส่งเสริมระบบคุณธรรมในการพิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากร
ภาครัฐ ให้ข้าราชการการเมืองบริหารราชการโดยไม่ก้าวก่ายหรือมีอิทธิพลกับข้าราชการประจ า ยกเว้นในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับระเบียบวินัยทางการปกครองบังคับบัญชาที่ถูกต้องชอบธรรม 
  9. การพัฒนาอาชีพและรายได้ โดยยกระดับ/พัฒนาทุกกลุ่ม ให้มีเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาล 
เอกชน ทั้งธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ต้องได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าของ
สังคม ให้สถาบันการศึกษาของรัฐ ผลิตช่างฝีมือ แรงงานที่มีคุณภาพ รวมทั้งพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือเข้าสู่
ตลาดแรงงาน 
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  10. การวิจัยและพัฒนา จัดสรรงบประมาณ  และเน้นการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม         
โดยพัฒนาต่อยอดสินค้าจากต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมมูลค่า โดยใช้วัตถุดิบภายในประเทศ เช่น ปาล์ม ยาง พืช
พลังงาน ฯลฯ  ส่งเสริมให้มีการร่วมลงทุนจากต่างประเทศทั้งในการวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่งานวิจัย  สู่
กระบวนการผลิต และจ าหน่าย 
  11. การเตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี 2558 ทุกส่วนราชการ  ที่เกี่ยวข้อง
ต้องประสานงานให้สอดคล้องมุ่งเน้นผลประโยชน์ของชาติ บูรณาการเตรียมการ  เข้าประชาคมอาเซียน ทั้ง 3 
เสาหลัก อันได้แก่  ด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ให้ความส าคัญ
กับการพัฒนากลไกและเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ  การเจรจาข้อตกลงทาง
การค้า การลงทุนระหว่างประเทศ สนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
  12. ความปรองดองสมานฉันท์ เพ่ือให้สังคมไทยยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง โดยไม่
จ าเป็นต้องแตกแยก แบ่งฝ่าย ใช้หลักวิชาการสากลในการจัดการกับความขัดแย้ง มีองค์กรหรือกระบวนการที่
ชัดเจนในการด าเนินการ ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรม เพ่ือให้
สังคมไทยมีความสามัคคี และสันติสุขท่ียั่งยืน 
  13. การปฏิรูป ปฏิรูปโครงสร้างเชิงอ านาจ ระบบการเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐทั้ง
ระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับท้องถิ่นให้โปร่งใสเป็นธรรมไม่มีการทุจริต คอร์รัปชั่น กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 
และประชาชน โดยประชาชนมีส่วนร่วม       

14. การเลือกตั้ง ปรับปรุงระบบการเลือกตั้ง ให้มีความสุจริต เที่ยงธรรม สะท้อนถึง 
ความต้องการของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  9 ด้าน 

1.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
3.  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
4.  ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
5.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

และสังคม 
6.  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
7.  ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง การบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิด    

ประโยชน์กับประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง 
8.  ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคง 

และยั่งยืนในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 
9.  ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปราบการทุจริต คอรัปชั่นอย่างยั่งยืน 
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 ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
1.  มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2.  ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
3.  กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
4.  ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
5.  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
6.  มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
7.  เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
8.  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9.  มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่
จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อมเมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

11.มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความละอาย            
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

12.ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (พ.ศ.2557 – 2560) 
       (สมุทรปราการ  ฉะเชิงเทรา  นครนายก  ปราจีนบุรี  สระแก้ว) 

วิสัยทัศน์ : “ศูนย์กลางการค้าการลงทุนแห่งอินโดจีน ฐานการผลิตอุตสาหกรรมก้าวหน้า 
   ระดับประเทศ แหล่งผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐานสากล เส้นทางท่องเที่ยว    
   ธรรมชาติและวัฒนธรรม” 

เป้าประสงค์รวม  
 1. เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ  
 2. มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสากล 
  3. คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนภาคตะวันออก 
 ของอินโดจีนและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

เป้าประสงค์ : เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน และการขนส่งภาคตะวันออกของอินโดจีนที่พร้อมด้วย
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  การคมนาคมขนส่งและสิ่งอ านวย ความสะดวก พร้อมทั้ง
บุคลากรศักยภาพสูง และเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

    ตัวช้ีวัด  :  ร้อยละของมูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึน 
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    กลยุทธ์  :  1. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
    และเชื่อมต่อกันภายในกลุ่มจังหวัดและไปสู่อินโดจีน  
2. พัฒนาศูนย์กลางและช่องทางการกระจายสินค้าเพ่ือรองรับการเป็นฐาน      
    การผลิตขนส่งและจัดจ าหน่ายของอินโดจีน 
3. วางแผนการผลิตและพัฒนาบุคลากรทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ                 
     เพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลาง การค้าการลงทุนของอินโดจีน 
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการค้า การลงทุนและการขนส่ง   
    ที่มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวสินค้า และบริการ ให้ได้มาตรฐาน               
 โดยค านึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ : 1. ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาตรฐานสินค้าและบริการการท่องเที่ยว    
   และมีระบบขนส่งที่สะดวกรวดเร็วเพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยว 

   2. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเรื่องราว (Story) และมีการเชื่อมโยงเส้นทาง 
   ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมภายในกลุ่มจังหวัด มีศักยภาพทาง 
   การตลาด และการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด  : 1. ร้อยละของนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมข้ึน 
2. ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

กลยุทธ์  :  1. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม     
    เพ่ือเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดและภูมิภาค 

   2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ตามแนวคิด 
    เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
3. จัดท าเรื่องราว (Story) และข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งพัฒนา 

       ประสิทธิภาพการตลาดและการประชาสัมพันธ์และบุคลากรรองรับ 
    การท่องเที่ยวของภูมิภาค 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว             
    อย่างยั่งยืนของกลุ่มจังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาปัจจัยการผลิตและระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรเพื่อให้ 
 สินค้าเกษตรได้มาตรฐานสากล เชื่อมโยงตลาดรองรับการค้าเสรี 

เป้าประสงค์ : 1. ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และมูลค่า 
    เพ่ิมข้ึนสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและมีศักยภาพการแข่งขัน 

 2. เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และมีเครือข่ายที่เข้มแข็งเพ่ืออ านาจ 
     ทางการตลาด 
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ตัวช้ีวัด  : 1. ร้อยละของการลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร 
2. จ านวนสินค้าเกษตรที่มีการลงนามซื้อขายล่วงหน้า 
3. ปริมาณข้าวพนัธุ์ดีที่กระจายสู่เกษตรกร 

    กลยุทธ์ :  1. พัฒนาการเข้าถึงปัจจัยการผลิตและโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร 
   อย่างครบถ้วน 
2. เพิ่มผลิตภาพและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร 
3. เชื่อมโยงวัตถุดิบภาคเกษตรกรรมสู่การแปรรูปในภาคอุตสาหกรรมภาย 
    ในกลุ่มจังหวัดเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
4. มุ่งพัฒนาสู่เกษตรปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่าสูง 
5. ยกระดับสถาบันเกษตรกรสู่เครือข่ายตลาดสินค้าเกษตรรองรับการค้าเสรี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเทคโนโลยีและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานสร้างบรรยากาศ 
 ที่เอื้อต่อการลงทุน เพื่อรองรับการเติบโตทางอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ    
 สิ่งแวดล้อม 

          เป้าประสงค์ :  1. เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานและศักยภาพที่พร้อมสรรพ      
              ด้วยโครงสร้างพ้ืนฐาน  แรงงานฝีมือ ระบบขนส่ง และ 
               การใช้นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างต่อเนื่อง 

2. เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม            

ตัวช้ีวัด :  1. อัตราการเติบโตต่อปีของมูลค่า GPPภาคอุตสาหกรรม 
2. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นต่อปีของผู้ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 
3. อัตราผู้ป่วยโรคเฝ้าระวังส าคัญท่ีเกิดจากคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่เกิน 
    มาตรฐานทางสาธารณสุข 

      กลยุทธ์ :  1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการ   
    ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม 
2. พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของ 
    ภาคอุตสาหกรรม 
3. การก าหนดเขตพ้ืนที่อุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดที่เหมาะสมและวางแผน    
    การลงทุนในอุตสาหกรรม 
4. เสริมสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตในภาคอุตสาหกรรม 
    ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อ 

                       สิ่งแวดล้อมและพัฒนาเครือข่ายระบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี (พ.ศ.2559 - 2562) 

      วิสัยทัศน์ : ปราจีนบุรีเมืองน่าอยู่ อุตสาหกรรมสีเขียว แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และสุขภาพ 

      ประเด็นยุทธศาสตร์ :  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมสีเขียว  

รองรับ AEC และตลาดโลก 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และสุขภาพ  

      เป้าประสงค์ : 
      ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 1. เป็นศูนย์กลางการพัฒนาคุณภาพแรงงานและเป็นแหล่งจ้างงาน       

  ที่ส าคัญ 
        2. เป็นแหล่งอุตสาหกรรมสีเขียว และเป็นมิตรภาพกับสิ่งแวดล้อม 

        ยุทธศาสตร์ที่  2 : 1. ยกระดับคุณภาพชีวิต การศึกษา และแก้ไขปัญหาความยากจน 
      ยุทธศาสตร์ที่ 3 : 1. การพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง 

  นิเวศน์ และสุขภาพ 
        2. สนับสนุนการด ารงชีวิตของเกษตรกร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์   “ยกระดับคุณภาพชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาทุนสังคม          
       ส่งเสริมแหล่งเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาคนสู่พลเมืองให้เข้มแข็ง” 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 

กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ 1 
 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระตุ้นจิตส านึกใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

 2. สนับสนุนเครือข่ายและส่งเสริมกิจกรรมเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 3. ส่งเสริมการลดใช้สารเคมีและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพในภาคการเกษตร 
 4. ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะครัวเรือน และรณรงค์การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ 
     เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 5. รณรงค์สร้างความตระหนักการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
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 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ 2 
 1. พัฒนาโครงข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 2. พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 

 3. รณรงค์ ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และความปลอดภัยในชีวิตและ    ทรัพย์สิน  
 4. พัฒนาเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีวัฒนธรรม และส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้  
 5. ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 

                  กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ 3 
   1. ส่งเสริมกิจกรรม และการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว  
 2. ส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจ และพัฒนากลไกการตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 3. ส่งเสริมความเข้มแข็งกลุ่มอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 
  1. ส่งเสริมภาคพลเมืองและประชาสังคม ให้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล และการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนในทุกระดับ 
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง 

“รอบเมืองน่าอยู่  ความรู้คู่คุณธรรม  ก้าวไกลสู่เกษตรกรรม  น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจหลักการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน
ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่หลักในมาตรา 66 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ “พัฒนาต าบลทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม” และองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง ได้ก าหนดพันธกิจหลักที่จะด าเนินการ
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  ดังนี้ 

พันธกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง 

พันธกิจที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต สภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีและสุขภาพอนามัยที่ดี สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

พันธกิจที่ 2 มุ่งการพัฒนาจิตใจควบคู่กับการพัฒนาการเรียนรู้ ให้มีความรู้พ้ืนฐานที่เข้มแข็ง  เกิด 
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยการเชื่อมโยงบทบาทครอบครัว สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา  ด าเนินการ
ให้เป็นรูปธรรม  ด้านศีลธรรมและจริยธรรม ในการด ารงชีวิตประจ าวันให้เป็นไปด้วยความสงบสุข 

พันธกิจที่ 3 มุ่งส่งเสริมการเกษตร การผลิตที่มีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพ่ิม เพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันน าไปสู่มาตรฐาน การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจรากหญ้า 

พันธกิจที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพชุมชน น าไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้  สร้างภูมิคุ้มกัน
ที่เหมาะสมน าไปสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน   
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1.  เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะครบครัน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี เพ่ือสุขภาพที่ดีและ

คุณภาพชีวิตที่ดี  
2.  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้คู่คุณธรรม ศีลธรรมและจริยธรรม   การพัฒนาจิตใจควบคู่กับการพัฒนาการ

เรียนรู้ ให้มีความรู้พ้ืนฐานที่เข้มแข็ง  เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  ทั้งในครอบครัว สถาบันศาสนา
และสถาบันการศึกษา   

3.  เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป  การจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร 
เพ่ือเพ่ิมรายได ้
 4. เพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง  สามารถพ่ึงตนเองได้ มีการพัฒนาที่มั่นคง ยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

 



 
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์  

ล า
ดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ของคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
(พ.ศ.2559-2562) 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
อปท. ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ของ อบต. 

1. ย.5 การสร้างความเชื่อมโยง
กับประเทศในภูมิภาคเพ่ือ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม 

ย.4 พัฒนาเทคโนโลยีและยกระดับ
มาตรฐานฝีมือแรงงานสร้าง
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการลงทุน เพื่อ
รองรับการเติบโตทางอุตสาหกรรมที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ย.2 เมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทุน
ทางสังคมและความม่ันคงสู่สังคม
เป็นสุข 

ย.2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง
สังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 

ย.1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่  

2. ย.1 การสร้างความเป็นธรรม
ในสังคม 

ย.2 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว
สินค้า และบริการ ให้ได้มาตรฐาน
โดยค านึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

ย.2 เมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทุน
ทางสังคมและความม่ันคงสู่สังคม
เป็นสุข 

ย.4 พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองที่ดี
ของสังคม 

ย.2 ความรู้คู่คุณธรรม 

3. ย.3 การสร้างความเข้มแข็ง
ภาคเกษตร ความม่ันคงทาง
อาหาร และพลังงาน 

ย.3 พัฒนาปัจจัยการติดตามและ
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
การเกษตรเพื่อให้สินค้าเกษตรได้
มาตรฐานสากล เชื่อมโยงตลาด
รองรับการค้าเสรี 

ย.3 พัฒนาการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์และสุขภาพ 

ย.1 ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ย.3 ก้าวไกลสู่เกษตรกรรม 

4. ย.4 การปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมี
คุณภาพและยั่งยืน 

ย.1 พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเป็น
ศูนย์กลางการค้าการลงทุนภาค
ตะวันออกของอินโดจีนและรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ย.1 ส่งเสริมการเพ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมสีเชียวรองรับ AEC 
และตลาดโลก 

ย.3 ส่งเสริมเศรษฐกิจและ
ท่องเที่ยวชุมชน 

ย.4 น้อมน าเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี  

องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี  
(2559-2561) ไว้  4 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ 
 ก าหนดแนวทางการพัฒนาไว้  4  แนวทาง 
 1. การบริการขั้นพ้ืนฐานที่ดี มีระบบผังเมืองที่ดี โดยจัดให้มีสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะครบครัน 
ระบบการคมนาคมที่ดี เชื่อมโยง 
 2. การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ทั่งถึงโดยเน้น 
ทั้งด้านการสร้างสุขภาพ และการซ่อมแซมสุขภาพ พร้อมการจัดการสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่  โดยยึดการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเป็นส าคัญ 
 3. การพัฒนาคนและสังคม โดยให้การช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
 4. การสร้างชุมชนเข้มแข็ง การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด อุบัติภัย และการจัดระเบียบสังคม 
 5. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2   ความรู้คู่คุณธรรม  

 ก าหนดแนวทางการพัฒนาไว้  5  แนวทาง 
 1. การพัฒนาปลูกฝังเยาวชนรวมทั้งประชาชนให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับสูงโดยพัฒนาควบคู่ 
ด้านคุณธรรม 
 2. การพัฒนาส่งเสริมการรักษาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เยาวชนตระหนักเห็นถึงคุณค่าและ 
ลดกระแสวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามามีอิทธิพล 
 3. การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ประชาชนเพิ่มขึ้น เพ่ือลดปัญหาด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลเชิงลบ 
ต่อชุมชนในระดับหนึ่ง 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงจังทั้งทางด้านงบประมาณ 
วัสดุอุปกรณ์   การพัฒนาองค์ความรู้ บุคลากร รวมทั้งประสานความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน  
และชุมชน 
 5. มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม อนุรักษ์  และฟ้ืนฟูประเพณีวัฒนธรรมที่ดีของชุมชน การพัฒนา
คนให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม โดยยึดหลักค าสอนทางศาสนาเป็นแนวทางการด าเนินชีวิต 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3    ก้าวไกลสู่เกษตรกรรม   
 ก าหนดแนวทางการพัฒนาไว้   4   แนวทาง 

1.  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต
สินค้าการเกษตรไปสู่มาตรฐาน เพ่ิมมูลค่าในด้านความปลอดภัย เกษตรปลอดสารพิษในพืชผัก ผลไม้ ประมง ปศุ
สัตว์ พัฒนาและจัดระบบการควบคุมตรวจสอบ รับรองคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหาร รวมทั้งให้  มีการบริหาร
จัดการน้ าและแหล่งน้ าให้มีประสิทธิภาพ 
          2. สร้างมูลค่าเพ่ิมจากโซ่การผลิต การแปรรูป การตลาด ให้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า รวมทั้งส่งเสริมและ 
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมครัวเรือนต่อเนื่องจากการเกษตร  

3. สร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานราก โดยสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้อบรมพัฒนาความรู้และ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน และการบริการของรัฐอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 
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   4.  ส่งเสริมงานวิจัยพัฒนาและสิ่งประดิษฐ์ด้านการเกษตรและพัฒนาความรู้ให้เกษตรกร โดยการ 
ส่งเสริมให้นักวิชาการท้ังภาครัฐและเอกชน เกษตรกร ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในงานวิจัยและพัฒนา 
ด้านการเกษตร รวมทั้งการประดิษฐ์เครื่องมือการเกษตร และให้การบริการคลินิกเคลื่อนที่ให้ค าปรึกษาให้กับ 
เกษตรกรเป็นรายบุคคล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4   น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 
 ก าหนดแนวทางไว้  1  แนวทาง 
 1.  การแก้ไขปัญหาความยากจนและเสริมรายได้  โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีงานท า เพียงพอ 
ต่อการยังชีพ  ค่าครองชีพไม่สูง  มีรายได้ที่ม่ันคง มีที่ท ากินและที่อยู่อาศัยอย่างพอเพียง  น าไปสู่การพัฒนา 
ที่สมดุลและยั่งยืน  
 
 
 
 


