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ส่วนท่ี 1 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1.  ด้านกายภาพ 
 1.1  ที่ตั้ง 

ตําบลโคกเริงรมย์เป็น  1  ใน  7  ตําบลในเขตอําเภอบําเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  มีอาณาเขต
พ้ืนที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง  4  ส่วน  คือ  ตําบลโคกเพชรพัฒนา  อําเภอบําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ,  
ตําบลหนองกราด  อําเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา,  ตําบลบ้านเพชร  อําเภอบําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ  
และตําบลห้วยยายจิ๋ว  อําเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ  มีพื้นที่ทั้งหมด 60 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  37,500  ไร่ อยู่
ห่างจากที่ว่าการอําเภอบําเหน็จณรงค์ประมาณ  18  กิโลเมตร  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลโคกเริงรมย์  
ตั้งอยู่ที่บ้าน        ทุ่งโปร่ง  หมู่ที่ 3  ถนนสุรนารายณ์  ตําบลโคกเริงรมย์  อําเภอบําเหน็จณรงค์   จังหวัดชัยภูมิ  
โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตําบลต่างๆ ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับ  ตําบลโคกเพชรพัฒนา  อําเภอบําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ ตําบลหนองกราด  อําเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ตําบลบ้านเพชร  อําเภอบําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ตําบลห้วยยายจิ๋ว  อําเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ     

 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  สภาพของพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบสูง สูง ๆ  ต่ํา ๆ  และมีลักษณะเป็นคลื่นลอนลาน  

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 
       ตาํบลโคกเรงิรมย ์ แบ่งเป็นหมู่บ้าน   12  หมู่บ้าน  ได้แก ่
  หมู่ที่  1  บ้านโคกเริงรมย์   ผู้ใหญ่บ้าน  นายสุมาตร  อยู่จัตุรัส  
  หมู่ที่  2  บ้านกุดตาลาด  ผู้ใหญ่บ้าน  นายรัชกฤต  ศิลางาม 
  หมู่ที่  3  บ้านทุ่งโปร่ง  ผู้ใหญ่บ้าน  นายจํานงค์   

หมู่ที่  4  บ้านกุดตาลาดพัฒนา ผู้ใหญ่บ้าน  นางสาววัชราภรณ์ จอนสูงเนิน
 หมู่ที่  5  บ้านใหม่สมบูรณ์วัฒนา   ผู้ใหญ่บ้าน  นายวิชาญ  เกิดนอก  
 หมู่ที่  6  บ้านโคกหินตั้ง  ผู้ใหญ่บ้าน  นา งหนูนา  นารถจัตุรัส 
 หมู่ที่  7  บ้านโปร่งมีชัย  ผู้ใหญ่บ้าน  นายมานพ  มูลขุนทด  
 หมู่ที่  8  บ้านโคกสะอาด  ผู้ใหญ่บ้าน   นาย เว้น  ลอยขุนทด 
 หมู่ที่  9  บ้านโคกต่ําสามัคคี ผู้ใหญ่บ้าน  นายอดีต  ชื่นขุนทด 
 หมู่ที่ 10  บ้านสามหลังพัฒนา ผู้ใหญ่บ้าน  นายสมศักดิ์  ภู่หมื่นไวย์  
 หมู่ที่ 11  บ้านคลองสันติธรรม ผู้ใหญ่บ้าน  นายสิริวุฒิ  สึมกําปัง  
 หมู่ที่ 12  บ้านโคกเริงรมย์ ผู้ใหญ่บ้าน/กํานันตําบล นายกฤษณ์วรงค์  งีสันเทียะ 
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3. ประชากร 
     3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
          ตาํบลโคกเรงิรมย ์ มีประชากรทัง้สิ้น  5,177  คน แยกเป็น  ชาย  2,566  คน   หญิง  2,611  คน        
มีความหนาแน่นเฉลี่ย  86.25  คน/ตารางกิโลเมตร 

ตารางท่ี  1  แสดงจ านวนประชากร/หลังคาเรือน  ข้อมูลจากส านักงานทะเบียนและบัตรอ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 
               จังหวัดชัยภมิู  ณ  เดือน กรกฎาคม  2562 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
ชาย  
(คน) 

หญิง  
(คน) 

รวม  
(คน) 

จ านวนครัวเรือน 

1 โคกเริงรมย์ 352 331 683 174 
2 กุดตาลาด 130 156 286 118 
3 ทุ่งโปร่ง 155 153 308 104 
4 กุดตาลาดพัฒนา 218 224 442 134 
5 ใหม่สมบูรณ์วัฒนา 131 115 246 78 
6 โคกหินตั้ง 219 233 452 187 
7 โปร่งมีชัย 265 250 515 138 
8 โคกสะอาด 364 389 753 202 
9 โคกต่ําสามัคคี 239 247 486 133 

10 สามหลังพัฒนา 119 137 256 101 
11 คลองสันติธรรม 114 119 233 86 
12 โคกเริงรมย์ 260 257 517 150 

รวม 2,566 2,611 5,177 1,605 
 

 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร  
ประชากร หญิง ชาย หมายเหตุ 

จํานวนประชากรเยาวชน (อายุต่ํากว่า 18 ปี 520 537  
จํานวนประชากร (อายุ 18-60 ปี) 1,628 1,608  
จํานวนประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60ปี) 458 417  

รวม 2,606 2,562  
  
4.  สภาพทางสังคม 
 4.1  การศึกษา  
  ตําบลโคกเริงรมย์มีสถานศึกษา  จํานวน  9  แห่ง  ดังนี้  
  1. โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกเริงรมย์  จํานวน  2  โรงเรียน  คือ 
   1.1 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตําบลโคกเริงรมย์ สอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1-3 ตั้งอยู่ในที่
ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลโคกเริงรมย์ หมู่ที่ 3 ตําบลโคกเริงรมย์  อําเภอบําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
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   1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลโคกเริงรมย์ ตั้งอยู่ในที่ทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบลโคกเริงรมย์ หมู่ที่ 3 ตําบลโคกเริงรมย์  อําเภอบําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
  2. โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 6 โรงเรียน คือ  
      2.1 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม สอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งโปร่ง      
ตําบลโคกเริงรมย์  อําเภอบําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
      2.2 โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร สอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1-3  ระดับประธมศึกษาปีที่ 1-6  
และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านโคกเริงรมย์ ตําบลโคกเริงรมย์  อําเภอบําเหน็จณรงค์ จังหวัด
ชัยภูมิ 
   2.3 โรงเรียนศึกหินตั้งศึกษาศิลป์ สอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 – 3 และระดับประธมศึกษาปีที่ 1-6  
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านโคกหินตั้ง  ตําบลโคกเริงรมย์  อําเภอบําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
      2.4 โรงเรียนบ้านโปร่งมีชัย สอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1– 3 และระดับประธมศึกษาปีที่ 1-6 ตั้งอยู่     
หมู่ที่ 7 บ้านโปร่งมีชัย  ตําบลโคกเริงรมย์  อําเภอบําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
      2.5 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1– 3 และระดับประธมศึกษาปีที่ 1-6 
ตั้งอยู่     หมู่ที่ 8 บ้านโคกสะอาด  ตําบลโคกเริงรมย์  อําเภอบําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
      2.6 โรงเรียนบ้านกุดตาลาด สอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1– 3 และระดับประธมศึกษาปีที่ 1-6 ตั้งอยู่     
หมู่ที่ 2 บ้านกุดตาลาด  ตําบลโคกเริงรมย์  อําเภอบําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
  3. ระดับอุดมศึกษา จํานวน 1 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดชัยภูมิ 

       4.2  สาธารณสุข 
  การบริการด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกเริงรมย์  มีศูนย์บริการสาธารณสุข จํานวน 
1 แห่ง  คือ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  บ้านโคกเริงรมย์    ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริม
สุขภาพอนามัย การให้ภูมิคุ้มกันโรค  การป้องกันโรค  การระงับโรคติดต่อ  และการวางแผนครอบครัว   

       4.3  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  -  มีที่พักสายตรวจ  จํานวน 1 แห่ง  ตั้งอยู่  หน้าที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลโคกเริงรมย์   
มีเจ้าหน้าที่ตํารวจประจําอยู่ 1 นาย   

 
5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 5.1 การไฟฟ้า 
  ในเขตตําบลโคกเริงรมย์ มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน  และมีไฟฟ้าใช้เกือบทุกครัวเรือน  
      5.2 การประปา  
  ในเขตตําบลโคกเริงรมย์ มีประปาเข้าถึงทุกหมู่บ้าน จํานวน  9 แห่ง  
      5.3 ไปรษณีย ์
         มีท่ีทําการไปรษณีย์อนญุาตอําเภอบาํเหนจ็ณรงค์   จํานวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่  9 
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6. ระบบเศรษฐกิจ 
  6.1 การเกษตร  
  ประชากรในตําบลโคกเริงรมย์ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทํานา ทําไร่มันสําประ
หลัง  ข้าวโพด  พริก  มีพื้นที่การเกษตรประมาณ  25,400  ไร่   ดังนี้ 
 -  ข้าว เนื้อท่ี 12,200 ไร่  
 -  มันสําประหลัง เนื้อที่  4,600 ไร่  
 -  ข้าวโพด  พริก เนื้อท่ี  4,600 ไร่  
 -  อ่ืน ๆ เนื้อที่  4,600 ไร่  
      6.2  หน่วยธุรกิจ 
 - ปั้มน้ํามัน      2 แห่ง  - โรงสี      4  แห่ง  
 - ร้านอาหาร  17  แห่ง  - ร้านขายของชํา   63  แห่ง  
 - ร้านซ่อมรถ  13  แห่ง  - ฟาร์มเป็ด      1  แห่ง  
 - บริษัท          3  แห่ง  - ธุรกิจบ้านเช่า, รีสอร์ท  13  แห่ง  
 - ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 1 แห่ง 

7.  แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 
 7.1  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  
  - ป่าไม้   ประมาณ  18  ไร่  
        - ที่ดินสาธารณประโยชน์  25 แห่ง  ประมาณ 2,405 ไร่  
 7.2    แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  ตําบลโคกเริงรมย์ มีแหล่งน้ําธรรมชาติ เป็นลําห้วย 8 แห่ง ได้แก่ ห้วยตักตาด  ห้วยม่วง                   
ห้วยหิน-คลองหักทาม  ห้วยหิน  ห้วยกสุ  ห้วยสามขา  ห้วยลําคันฉู  และห้วยคลองหักทาม  ใช้ประโยชน์ในการ
อุปโภค บริโภค  การประปา และเพ่ือการเกษตร แต่เนื่องจากแหล่งน้ํามีสภาพตื้นเขิน จึงไม่สามารถกักเก็บน้ําไว้
ใช้ได้ตลอดท้ังป ี
 7.3  แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
  5.3.1  ฝาย   จํานวน     5    แห่ง 
  5.3.2  บ่อน้ําตื้น จํานวน   350   แห่ง 
  5.3.4  บ่อโยก  จํานวน     4   แห่ง  
  5.3.5  สระน้ํา  จํานวน    12   แห่ง 
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 ตําบลโคกเริงรมย์ ประชากรนับถือศาสนาพุทธ มีศาสนสถาน จํานวน 9 แห่ง ได้แก่  
 1.วัดกุดตาลาด  ตั้งอยู่ บ้านกุดตาลาดพัฒนา หมู่ที่ 4  2. วัดโคกหินตั้ง ตั้งอยู่ บ้านโคกหินตั้ง หมู่ที่ 6 
 3. วัดโปร่งมีชัย ตั้งอยู่ บ้านโปร่งมีชัย หมู่ที่ 7            4. วัดภิรมยาวาส  ตั้งอยู่ บ้านโคกต่ําสามัคคี หมู่ที่ 9 
 5. วัดโพธิ์ศรีธาราม ตั้งอยู่ บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 8 6. วัดบ้านคลองสันติธรรม ตั้งอยู่ บ้านคลองสันติธรรม หมู่ที่ 11 
 7. วัดกุดตาลาดสามัคคี  ตั้งอยู่ บ้านกุดตาลาด หมู่ที่ 2  8. สํานักสงฆ์ทุ่งสามัคคีธรรมตั้งอยู่ บ้านทุ่งโปร่ง หมู่ที่ 3 
 9. สํานักสงฆ์ศรีสรรเพชร ตั้งอยู่ บ้านโคกเริงรมย์  หมู่ที่ 12 

ส่วนที่ 2 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
  ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์แลทําให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงค์นั้น จําเป็นจะต้อง
มีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเป็นจะต้องกําหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อถ่ายทอดแนว
ทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของ
ประเทศร่วมกัน และเกิดการรวมพลลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์
ประจําชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความม่ันคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็น
กรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์  โดยมีสาระสําคัญของแต่ละ
ยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้ 

1.1.1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ และ
ช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อม่ันในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมี
ต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสําคัญ อาทิ 
   (1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   (2) การปฏิรูปกลไกลการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัด      
คอร์รัปชั้น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
   (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
   (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอํานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกําลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือบ้านและมิตรประเทศ  

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

(7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น  
  1.1.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนา
ไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจําเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความ
มั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายติกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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การพัฒนามนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสําคัญ 
อาทิ 
  (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่น การส่งเสริม การค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบน
ของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 
  (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมและการขยายกิจกรรมการผลิตและการ
บริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาด
และปลอดภัยของโลก 
  -ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคเกษตร ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทําการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ 
สะอาด และปลอดภัย 
  -ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศัยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มี
ศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับ
ห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 
  -ภาคบริการ  โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืน ๆ เป็นต้น 
  (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจหชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 
  (4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดสิ่งแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
  (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
  (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่าง ๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กร
ระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

1.1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด วิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสําคัญ อาทิ 
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(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง 
(3) การปลูกผังระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ

บ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
1.1.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่ง

กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่งคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ําไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสําคัญ อาทิ 

(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
1.1.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่ง

อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความสั่นคงด้านน้ํา รวมทั้งมีความสามารถใน
การป้องกันและผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่
การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสําคัญ อาทิ 

(1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ําให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ํา เน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
1.1.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้

หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจาย
บทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสําคัญ อาทิ 

(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บาทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายภาครัฐ 
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ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

1.คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชําติฉบับที่  12 (พ.ศ.2560 – 2564) ตามท่ีสํานักงานฯเสนอและให้สํานักงานฯรับ
ความเห็นของสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการต่อไปทั้งนี้เพ่ือให้แผนพัฒนาฯฉบับที่  12 มีความครบถ้วน
สมบูรณ์สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวทางการปฏิรูปประเทศให้สํานักงานฯพิจารณาปรับปรุงรูปแบบ
และแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ใน 4 ประเด็นหลักดังนี้ 

1) ต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชําติ 20 ปีและมีการแปลงยุทธศาสตร์ชําติดังกล่าวเป็น 
แผนงาน/โครงการในช่วง 5 ปีโดยระบุแผนปฏิบัติการและกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จที่เป็นรูปธรรมรวมทั้งให้มีการ 
ประเมินผลของการดําเนินงานทุกรอบ  1 ปีและ 5 ปีเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแนวทางการดําเนินงํานของ
รัฐบาลต่อไป 

2) ปรับปรุงเนื้อหําของแผนพัฒนาฯฉบับที่  12 ให้สอดคล้องและสะท้อนถึงการดําเนินงานตาม  
นโยบายสําคัญของรัฐบาลที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการขับเคลื่อนไปแล้วในช่วงที่ผ่านมา 

3) ระบุกลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะ 
กลไกทางกฎหมายและกลไกประชํารัฐที่จะช่วยสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนดําเนินการตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 
ทั้งนี้ให้สํานักงานฯ เสนอกลไกดังกล่าวให้รองนํายกรัฐมนตรี  (นายวิษณุ เครืองาม ) พิจารณาก่อนนําเสนอ
คณะรัฐมนตรี 

4) ในขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ให้สํานักงานฯประสานงานกับคณะกรรมการ 
จัดทํายุทธศาสตร์ชาติอย่างใกล้ชิดและจัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและประชา
สังคมเพ่ือให้แนวทางการพัฒนาในทิศทางเดียวกัน 

2.ดังนั้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงนําวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 และนํายุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 6 ด้านที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นแนวทางในการกําหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในลักษณะของการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ระยะยาวลงสู่การ
ปฏิบัติในช่วงเวลา 5 ปีโดยกําหนดยุทธศาสตร์ให้ตอบสนองกับบริบทการพัฒนาที่จะเกิดข้ึนในช่วง 5 ปีแรกของ
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นสําคัญ 
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3. นโยบายรัฐบาลและแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
รัฐบาลภายใต้การนําของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชํา นํายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติ 

แห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 สรุปสําระสําคัญดังนี้ 
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
3. การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และกํารสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชําคมอําเซียน 
8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ 

นวัตกรรม 
9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และกํารสร้างสมดุล ระหว่างกํารอนุรักษ์กับการใช้ 

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกับปราบปรามการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เป็นด้าน ๆ ไปดังนี้ 
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตาม  
ประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่สําคัญยิ่งยวด ในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความ
จงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา 
และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินการกับผู้คะนองปาก  ย่ามใจหรือประสงค์
ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชําติโดยไม่คํานึงถึงความรู้สํานึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจํานวนมาก  
ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจ
เพ่ือประชําชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา 
ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักกํารทรงงาน สามารถนําหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย
เป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้าง อันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์ พูนสุขแก่ประชําชนในที่สุด 

2. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความสําคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชําคมการเมืองและ 

ความม่ันคงอําเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ กํารบริหารจัดการชายแดน กํารสร้างความม่ันคงทางทะเล การแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน และการเสริมสร้างศักยภาพในการ
ปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอําเซียนโดยเน้นความร่วมมือเพ่ือป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทตา่ง ๆ และการแก้ไข
ปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชําคม
เศรษฐกิจอาเซียนและการบริหารจัดพ้ืนที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบเฝ้าตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย กําหนดให้ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ การค้า
มนุษย์ การกระทํา อันเป็นโจสลัส การก่อการร้านสากลและอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้อง
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ได้รับการป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและจัดการปัญหาอ่ืน ๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้
เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลการปรับปรุงระบบการเข้าเมือง การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว 
เป็นต้น 
  2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้ํายุทธศาสตร์ เข้าใจ เช้า
ถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกลัยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ 
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคุกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวย
โอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อนเพื่อซ้ําเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง ทั้ง
จะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศท่ีอาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้  
  2.3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย มีความ
พร้อมในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุมคามทุกรูปแบบ ส่งเสริมและพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือนําไปสู่
การพ่ึงพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์สามารถบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนใน
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้พร้อมทั้งนําศัยภาพของกองทัพในยามปกติมาสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาความมั่นคงภายในโดยมุ่งระดมสรรพ
กําลังจากทุกภาคส่วนทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค และนานาชาติ โดยเฉพาะอาเซียนและประชาคมโลก  
  2.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบาย การต่างประเทศเป็น
ส่วนประกอบสําคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกิจ  
หรือสังคม โดยจะนํากลไกลทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา 
วัฒนธรรม การค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น  
 3. การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงของรัฐ  
  ความเหลื่อมล้ําในสังคมเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของปัญหาความขัดแย้งและความเดือดร้อนทั้งหลาย
ของประชาชน จึงมีนโยบายที่จะดําเนินการดังนี้ 
  3.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ท่ีมั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่
ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงรางข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน โดย
ให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน ทั้งจะ
เชื่อมโยงข้อมูลและการดําเนินการระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของพ้ืนที่และ
ของประเทศโดยรวม นอกจากนี้จะส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมายมากขึ้น  
  3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อ
แรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทานโดยการปรับปรุงกฎหมาย
ข้อบังคับท่ีจําเป็นและเพ่ิมความเข้มงวด ในการระวังตรวจสอบ 
  3.3 ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมระบบการออมและระบบสวัสดิการ
ชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งข้ึน รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการ
สงเคราะห์ผู้ยากไร้ตามอัตภาพ พัฒนาศัยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก 
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  3.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือกิจกรรมที่
เหมาะสม เพ่ือสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้านสถานพักฟ้ืน และ
โรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลัง
สําหรับการดูแลผู้สูงอายุ 
  3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมท่ีมีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดย
สร้างความเข้มแข็งสู่ความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน  
  3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้
ประกาศไว้แล้ว 
  3.7 แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทํากินของเกษตรกรและการรุกล้ําเขตป่าสงวน โดยการกระจายสิทธิ
การถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่ได้รุกล้ํา และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่
มิใช่เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสํารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตท่ีดินทับซ้อนและแนวเขต
พ้ืนที่ป่าที่ไม่ชัดเจน อันก่อให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ  
 4. การศึกษาและเรียนรู้ การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
  รัฐบาลจะนําการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็น
ไทย มาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กันดังนี้  
  4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสําคัญท้ังการศึกษา ในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มศักยภาพ 
ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการ
เรียนรู้ โดนเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคนให้เป็นที่ต้องการ
เหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ  
  4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้อง
กับความจําเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพ่ือ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ ผู้ยากจนหรือด้วยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มี
คูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
  4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปมี 
โอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและท่ัวถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอํานาจการ
บริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความ
พร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น  
  4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่
ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้
เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้าน
ความรู้ทักษะ การใฝ่เรียน การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็น
พลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 
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  4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ
โดยเฉพาะในท้องถิ่นท่ีมีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐาน
วิชาชีพ 
  4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน 
เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียน การสอนและการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเป็นสําคัญ 
  4.7 ทะนุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามี
บทบาทสําคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันท์ ในสังคมไทยอย่างยั่นยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม  
  4.8 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความ
เป็นไทย นําไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดี ในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ 
ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 
  4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน และวัฒนธรรม
สากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคม
อาเซียน และเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 
  4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพื่อเปิดพื้นท่ี
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
 5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
  รัฐบาลจะวางรากฐานพัฒนาและเสริมความเข้มแข็งให้แก่การให้บริการ ด้านสาธารณสุขและ
สุขภาพของประชาชนโดยเน้นความทั่วถึง ความมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ดังนี้ 
  5.1 วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ 
โดยไม่มีความเหลื่อมล้ําของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกัน
สุขภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
  5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษาสร้าง
กลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลางปรับระบบการจ้างงาน การกระจายบุคลากร
และทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่นและให้ภาคเอกชนสามารถมีส่วนร่วมในการจ้างบุคลากร เพ่ือ
จัดบริการสาธารณสุข โดยรัฐเป็นผู้กํากับดูแล สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบ
บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยส่งเสริมการร่วมลงทุนและการใช้ทรัพยากรและบุคลากรร่วมกันโดยมี
ข้อตกลงที่รัดกุมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 
  5.3 เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ํา 
โดยมีเครือข่ายหน่วยเฝ้าระวัง หน่วยตรวจวินิจฉัยโรค และหน่วยที่สามารถตัดสินใจเชิงนโยบายในการสกัดกั้น การ
แพร่กระจายได้อย่างทันท่วงที 
  5.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันนําไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต 
โดยการ่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในการตรวจจับเพ่ือป้องกัน การรายงานและการดูแลผู้บาดเจ็บ  
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  5.5 ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัย เยาวชนให้มีน้ําใจ
นักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาให้มีศัยภาพสามารถแข้งขัน
ในระดับนานาชาติจนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ 
  5.6 ประสานการทํางานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ โดย
จัดให้มีมาตรการและกฎหมายที่รัดกุม เหมาะสมกับประเด็นท่ีเป็นปัญหาใหม่ของสังคม 
  5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข โดยจัดให้
บุคลากรและเครื่องมือที่ทันสมัย และให้มีความร่วมมือ ทั้งระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ และหน่วยงาน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในการป้องกันและรักษาโรคที่มีความสําคัญ 
 6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  ความไม่สงบทางการเมืองที่ดําเนินมานานกว่า 6 เดือน จนถึงกลางปีนี้ มีผลให้เศรษฐกิจชะลอตัว
ลงอย่างมาก แม้คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ดําเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจจนเริ่มฟ้ืนตัวแล้ว แต่ก็ยังไม่อาจ
ขยายตัวเต็มตามศัยภาพ นอกจากนั้น ระบบเศรษฐกิจของไทยยังมีจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงหลายเรื่อง 
เพ่ือที่จะสร้างพ้ืนฐานเศรษฐกิจให้สามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องและม่ันคง ตั้งแต่การจัดเก็บภาษี ซึ่งยังไม่
เพียงพอต่อการบริหารและพัฒนาประเทศอย่างเต็มศักยภาพ ปัญหาหนี้ภาครัฐ การใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือย
ตลอดจนปัญหาการใช้น้ําในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งขาดแคลนเป็นประจําในฤดูแล้ง ในขณะที่มีน้ํา
ท่วมบ่อยครั้งในฤดูฝน ซึ่งเป็นอุปสรรค ต่อการเจริญเติมโตของเศรษฐกิจ รัฐบาลจะดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ เป็น 
3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการทันที ระยะต่อไปที่ต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานที่ค้างคาอยู่ และระยะยาวที่
ต้องวางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
  6.1 ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้น
กําหนดภายในสิ้นปีนี้ และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้
จัดทําไว้ โดยติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น รวมทั้งจะดูแลไม่ให้มี
การใช้จ่ายที่สูญเปล่า เพ่ือช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค 
  6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดทําไว้
โดยนําหลักการสําคัญของการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่ให้ความสําคัญใน
การบูรณาการงบประมาณและความพร้อมในการดําเนินงานรวมทั้งนําแหล่งเงินอ่ืนมาประกอบการพิจารณาด้วย 
เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมประหยัด ไม่ซ้ําซ้อน และมีประสิทธิภาพ ทบทวนภารกิจที่มี
ลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจําเป็น และแสดงรายการลงทุนในระดับ
จังหวัดเพ่ือแสดงความโปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย
งบประมาณตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น เพ่ือช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค โดยจะจัดให้มีระบบ
และกลไกในการติดตามตรวจสอบไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า 
  6.3 กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขอ
อนุมัติส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และนําโครงการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานประเภทที่มี
ผลตอบแทนดี เช่น โครงการขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครมาจัดทําเป็นโครงการลงทุนร่วมกับเอกชน ซึ่งจะช่วย
สร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีท้ังในวงการก่อสร้าง วงการอสังหาริมทรัพย์ และตลาดการเงิน 
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  6.4 ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ท่ีเหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การลดต้นทุนการผลิต  การ
ช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยตลอดจนถึงการใช้กลไกตลาดดูแล
ราคาสินค้าเกษตรประเภทที่ราคาต่ําผิดปกติให้สูงขึ้นตามสมควร 
  6.5 ลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว เช่น ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรอง
มาตรฐานสินค้าและมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น ให้สะดวกรวดเร็วขึ้นตลอดจนลดขั้นตอนของ
กระบวนการด้านธุรการและเอกสารอื่น ๆ ที่จะช่วยให้ระบบการส่งสินค้าเร็วขึ้น พร้อมทั้งแสวงหาตลาดที่มี
ศักยภาพเพ่ือขยายฐานการส่งออกซ่ึงครอบคลุมถึงการค้าชายแดนที่มีความสําคัญมากข้ึน 
  6.6 ซักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลด
ผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพ้ืนที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกท่ีจะทําได้ และสร้าง
สิ่งจูงใจและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่ง
ท่องเที่ยวอันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้ เช่น กลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และสุขภาพ เช่น น้ําพุร้อนธรรมชาติ ทั้งจะให้เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน 
รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในประเทศทั้งท่ีเป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้นการให้
ความรู้และเพ่ิมมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพราคาเป็น
ธรรม ตลอดจนการอํานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยว 
  6.7 ในระยะต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน เพ่ือที่จะสนับสนุนการ
ฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม 
  6.8 แก้ปัญหาน้ําท่วมในฤดูฝนทั้งท่ีท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพ้ืนที่ และปัญหาขาด
แคลนน้ําในบางพ้ืนที่และบางฤดูกาล ซึ่งนําความเสียหายและทุกข์ร้อนมาให้แก่เกษตรกร โดยระดมความคิดเพ่ือ
หาทางป้องกันไม่ให้เกิดน้ําท่วมรุนแรงดังเช่นเหตุการณ์น้ําท่วมในปี 2554 และหาวิธีที่จะแก้ปัญหาน้ําท่วมเฉพาะ
พ้ืนที่ให้ลดลงโดยเร็ว ไม่กระทบต่อพืชผลส่วนภาวะภัยแล้งจนเกิดการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตรนั้น รัฐบาลจะ
เร่งดําเนินการจัดสร้างแหล่งน้ําขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่เพาะปลูกให้มากท่ีสุด ซึ่งสามารถทําได้ใน
เวลาประมาณ 1 ปี 
  6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระภาษี ที่
เหมาะสมระหว่างน้ํามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศและให้
ผู้บริโภคระมัดระวังที่จะไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือย รวมถึงดําเนินการให้มีการสํารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติและน้ํามันดิบ
รอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบก และดําเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนโดยหน่วยงานของรัฐและเอกชน ทั้ง
จากการใช้ฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิงและจากพลังงานทดแทนทุกชนิด ด้วยวิธีการที่เปิดเผย โปร่งใส เป็นธรรม และเป็น
มิตรต่อสภาวะแวดล้อมพร้อมกับร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 
  6.10 ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้คง
อัตราภาษีเงินได้ไว้ในระดับปัจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล  แต่ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีทางด้าน
การค้าและขยายฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึ่งจะเก็บจากทรัพย์สิน เช่น ภาษีมรดก ภาษีจากที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง โดยให้มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยให้น้อยที่สุดรวมทั้งปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้มีรายได้น้อย และยกเลิกการยกเว้นภาษีประเภทที่เอ้ือประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีฐานะการเงินดี เพื่อให้
เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น 
 



19 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 

 

  6.11 บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดข้ึนในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งมีจํานวนสูงมากกว่า 
700,000 ล้านบาท และเป็นภาระงบประมาณใน 5 ปีข้างหน้า อันจะทําให้เหลืองบประมาณเพ่ือการลงทุน
พัฒนาประเทศน้อยลง โดยประมวลหนี้เหล่านี้ให้ครบถ้วน หาแหล่งเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ทั้งหมด และยืด
ระยะเวลาชําระคืนให้นานที่สุดเพื่อลดภาระของงบประมาณในอนาคต 
  6.12 ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม ด้านคมนาคมทางบก 
โดยเริ่มโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและรถไฟฟ้าเชื่อมกรุงเทพมหานครกับเมืองบริวาน
เพ่ิมเติม เพื่อลดเวลาในการเดินทางของประชาชนและเพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน เพ่ือตั้งฐานให้รัฐบาลต่อไปทํา
ต่อได้ทันที ด้านคมนาคมทางอากาศโดยปรับปรุท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะท่ี 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง และ
ท่าอากาศยานสากลในภูมิภาคส่งเสริมการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานในภูมิภาค เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณ
การจราจรทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการบินของ
ประเทศ การซ่อมบํารุงอากาศยาน และการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทางอากาศให้มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานในระดับสากล รวมทั้งการใช้ท่าอากาศยานในภูมิภาคเสริมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยาน
ดอนเมือง เช่น ท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นต้น และด้านการคมนาคมทางน้ําโดยพัฒนาการขนส่งสินค้าทางลําน้ํา
และชายฝั่งทะเล เพ่ือลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศเริ่มจากการเร่งรัดพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่งที่ท่าเรือ
แหลมฉบัง ท่าเรือชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและ อันดามัน ตลอดจนผลักดันให้ท่าเรือในลําน้ําเจ้าพระยาและป่าสักมีการ
ใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินค้าภายในประเทศและเชื่อมโยงกับท่าเรือแหลมฉบับ รวมทั้งการขุดลอกร่องน้ําลึก 
  6.13 ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาท และภารกิจของ
หน่วยงานระดับนโยบาย หน่วยงานกํากับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหน่วยงานกํากับดูแลระบบราง 
เพ่ือทําหน้าที่กําหนดมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยโครงสร้างอัตราค่าบริการที่เป็นธรรม การลงทุน 
การบํารุงรักษาและการบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให้เป็นโครงข่ายหลักของประเทศ 
รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสาขาขนส่งและการประกอบกิจการโลจิสติกให้
ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และมีความชัดเจนในทางปฏิบัติ รวมทั้งสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในภาคขนส่งเพ่ิมข้ึน 
  6.14 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ โดยจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจที่ชัดเจนพร้อมทั้งกําหนดเป้าหมายและมาตรการที่จะ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูกิจการของรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาด้านการเงินและการดําเนินงานให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
ตลอดจนพิจารณาความจําเป็นในการคงบทบาทการเป็นรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจเป็นเครื่องมอที่มีประสิทธิภาพของรัฐในการพัฒนาประเทศและพัฒนากลไก การกํากับดูแล
รัฐวิสาหกิจที่เข้มแข็ง เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม คํานึกถึงผลประโยชน์ของประเทศส่วนรวมคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถให้บริการประชาชนได้ตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ รวมทั้งมีการ
บริหารจัดการหนี้ทั้งในส่วนที่รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจรับภาระอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพเพ่ือลดภาวะทาง      
การคลัง 
  6.15 ในด้านการเกษตรกรรม ดําเนินการใน 2 เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้าง การผลิตสินค้า
เกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การแบ่งเขต เพื่อปลูกพืชผลแต่ละชนิด และการ
สนับสนุนให้สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรที่ผลิตสินค้าเกษตรเพ่ิมบทบาทในฐานะผู้ซื้อพืชผลจนถึงการแปรรูปและการ
ส่งออกได้ แล้วแต่กรณี เพื่อให้สหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่อีกรายหนึ่ง ซึ่งจะช่วยคานอํานาจของ
กลุ่มพ่อค้าเอกชนที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีความสมดุลมากขึ้น 
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  6.16 ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศัยภาพพ้ืนฐานของ
ประเทศ เช่น ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ํา โดยการพัฒนาวัตถุดิบ
และกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนาวัตกรรม เพื่อสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้แก่อาหารไทยบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา ส่งเสริมการวิจัยเกษตรแปรรูป       
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและแก้ไขปัญหาที่สําคัญของประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์ และส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อ
ปรับกระบวนการผลิตสู่ระบบอัตโนมัติและก่ึงอัตโนมัติ 
  6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง 
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพ่ิมองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ
ผลิตในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร ปรับโครงสร้างกลไกการสนับสนุนและการ
ขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นระบบและมีเอกภาพท่ีชัดเจนทั้งในด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
และบริการทางการเงินและการลงทุนสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ 
การตลาดและโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศ 
  6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่าง
จริงจัง ซึ่งจะทําให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่งหมายรวมถึง
การผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง ทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล 
อุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัล และการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอื่น ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคสื่อสารและบันเทิงตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสิ้นค้าอุตสาหกรรมและการพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์  ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงให้ดูแลและผลักดันงานสําคัญ
ของประเทศชาติในเรื่องนี้ และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง 
 7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  
  การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งมีมีผลใช้บังคับอย่างเต็มที่ ณ สิ้นปี 2558 จะเกิด
ประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก หากประเทศไทยเตรียมการในเรื่องต่าง ๆ ให้พร้อม การเร่งดําเนินการ
เตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องความเชื่อมโยงด้านระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ ด้านกฎระเบียบ การอํานวยความ
สะดวกทางการค้า การพัฒนาด่านชายแดนและการเตรียมการด้านทรัพยากรมนุษย์ จะส่งเสริมบทบาทและการใช้
โอกาสของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทย
ร่วมกับประชาชนอาเซียน 
  7.1 เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาค อาเซียนและขยาย
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโทรคมนาคมท่ี
เชื่อมโยงระหว่างกันของอาเซียน ระบบการออกใบรับรอง/ใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การทําธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันในอาเซียน รวมทั้งการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากความตกลงทางการค้าการลงทุนภายใต้
กรอบความร่วมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคีท่ีมีผลใช้บังคับแล้ว เร่งขยายการจัดทําข้อตกลงการยอมรับร่วมกัน
ของสินค้าด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโดยให้ความสําคัญต่อสินค้าท่ีประเทศไทยมีศักยภาพสูง
โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค รวมถึงการปรับกฎเกณฑ์การค้าและระบบพิธีการศุลกากรให้สะดวก      
ลดขั้นตอนต่าง ๆ หรือยกเลิกขั้นตอนบางเรื่อง และปรับระบบภาษีและการอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ เพื่อดึงดูดให้
มีการตั้งสํานักงานปฏิบัติการประจําภูมิภาคท่ีกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทาง
ธุรกิจ การค้า การลงทุนของภูมิภาคได้ในที่สุด 
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  7.2 พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล้องกับข้อตกลงใน
การเคลื่อนย้ายในด้านสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ที่เปิดเสรีมากข้ึน 
โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย  ให้สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสามารถดําเนินธุรกิจ
ร่วมกับผู้ประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อนําไปสู่ความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานตลาดโลกได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฐานการผลิตสินค้าหลายชนิดและธุรกิจเก่ียวเนื่องที่ประเทศไทยได้เข้าไปลงทุนขยายฐานราก
ผลิตในประเทศอ่ืนในอาเซียนมาเป็นเวลานานแล้ว ตลอดจนกลุ่มการผลิตที่ผู้ประกอบการของไทยเตรียมที่จะ
ขยายฐานการผลิตเพ่ิมเติมอีกหลายชนิด ซึ่งช่วยให้ประเทศไทยมีฐานการผลิตสินค้าคุณภาพหลากหลาย เพื่อขาย
ในตลาดต่าง ๆ ได้มากขึ้น ทั้งในอาเซียนและในตลาดโลก และเป็นการช่วยเหลือประเทศเพ่ือนบ้านใน
กระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม 
  7.3 พัฒนาแรงงานของภาคอุตาสาหกรรมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งแรงงาน
วิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผล การใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติโดยคํานึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝีมอแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพใน 8 กลุ่ม ที่มี
ข้อตกลงการเปิดเสรีในอาเซียนควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการผลิตให้เพียงพอ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น การส่งเสริมการพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานเพื่อใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน 
  7.4 เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาค
อาเซียน โดยเร่งขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ํา
โขง 6 ประเทศ ( GMS) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย ZIMT-GT) แผนความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ( ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลสําหรับความร่วมมือ
หลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ ( BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงอาเซียนซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้
ความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ในอาเซียนสัมฤทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  7.5 ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน สู่แหล่งแปร
รูป เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน เพ่ือยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการรายย่อยสู่
ตลาดที่กว้างขวางยิ่งขึ้นทั้งในประเทศและระหว่างประเทศและขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่
พ้ืนที่ต่าง ๆ ภายในประเทศด้วย 
  7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดน และโครงข่ายการ
คมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโขงกระบวนการผลิตและการลงทุนข้าม
แดน โดยปรับปรุงโครงข่ายระบบถนน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) และสิ่งอํานวยความ
สะดวกทางการค้า และการขนส่งสินค้าข้ามแดนอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะแรกให้ความสําคัญกับด่านชายแดนที่
สําคัญ 6 ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่ ซึ่งจะทําระบบ
ขนส่งและโลติสติกส์สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับปริมาณการเดินทาง
และการขนส่งที่คาดว่าจะเพ่ิมข้ึนจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม  
  รัฐบาลให้ความสําคัญต่อการวิจัย การพัฒนาต่อยอด และการสร้างนวัตกรรม เพื่อนําไปสู่การ
ผลิตและการบริการที่ทันสมัยดังนี้ 



22 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 

 

  8.1 สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายให้ไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30 : 70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันและมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอ่ืนที่มีระดับ
การพัฒนาใกล้เคียงกัน และจัดระบบบริหารงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้มีเอกภาพและ
ประสิทธิภาพ โดยให้มีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน 
  8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอยท่ีเชื่อมโยงระหว่าง 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การเชื่อมโยง
ระหว่างการเรียนรู้กับการทํางาน การให้บุคลากรด้านการวิจับของภาครัฐสามารถไปท้างานในภาคเอกชน และการ
ให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจากหน่วยงานและสถานศึกษา
ภาครัฐ 
  8.3 ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการนํางานวิจัยและ
พัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือกลุ่ม
จังหวัด เพื่อให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดย
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหน่วยงานวิจัยของรัฐ และภาคเอกชน 
  8.4 ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง       
ยานยนต์ ไฟฟ้า การจัดการน้ําและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตาม
ความเหมาะสม ไม่เพียงแต่จะใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ ส่งเสริมการใช้เครื่องมือ วัสดุ และสินค้าอ่ืน ๆ ที่เป็น
ผลจากการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศในวงกว้าง โดยจัดให้มีนโยบายจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่เอ้ืออํานวย เพื่อ
สร้างโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ ในกรณีที่จําเป็นจะต้องจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศจะให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถพ่ึงตนเองได้ในอนาคตด้วย 
  8.5 ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัย
และพัฒนา และด้านนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญาท่ีสําคัญในการต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณิชย์ของ
ภาคอุตสาหกรรมให้มีความพร้อม ทันสมัย และกระจายในพ้ืนที่ต่าง ๆ เช่น การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การตั้งศูนย์วิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการสถาบัน และศูนย์วิจัย เป็นต้น 
 9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน 
  ในปัจจุบันมีการบุกรุกที่ดินของรัฐและตัดไม้ทําลายป่ามากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพที่เคยอุดมสมบูรณ์ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า พันธุ์พืช และแร่ธาตุถูกทําลายหรือนําไปใช้ประโยชน์
ทางพาณิชย์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นอันมาก ทั้งปัญหาภาวะมลพิษ โดยเฉพาะขยะประเภท ต่าง ๆ ก็รุนแรง
ยิ่งขึ้น รัฐบาลจึงมีนโยบายจะรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติโดยสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนดังนี้ 
  9.1 ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า โดยให้
ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ จัดทําแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน เร่งรัดกระบวนการ
พิสูจน์สิทธิการถือครองที่ดินในเขตที่ดินของรัฐโดยนําระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ ปรับปรุง
กฎหมายให้ทันสมัยและสร้างบรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม โดยเฉพาะใน
พ้ืนที่ป่าต้นน้ําและพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ีมีความสําคัญเชิงนิเวศ กําหนดพ้ืนที่แนวกันชนและที่ราบเชิงเขาให้เป็นพื้นที่
ยุทธศาสตร์การปลูกป่าเพื่อป้องกันภัยพิบัติและป้องกันการบุกรุกป่า ขยายป่าชุมชน และส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า
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ทางเศรษฐกิจในพื้นที่เอกชนเพื่อลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติ รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมิน
มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ เช่น โครงการปลูกป่าเพ่ือฟ้ืนฟูระบบ
นิเวศ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เป็นต้น 
  9.2 ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน คํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว สร้างโอกาสในการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์อัน
เกิดข้ึนจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความ
มั่นคงทางด้านอาหาร สุขอนามัยสนับสนุนวิถีชีวิตของชุมชน และการพัฒนา เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง
ให้การคุ้มครองเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยทางชีวภาพ 
  9.3 ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุก ที่ดินของรัฐโดยยึดแนว
พระราชดําริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ เช่น กําหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน พ้ืนที่ใดท่ีสงวนหรือกันไว้
เป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์ก็ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดพ้ืนที่ใดสมควรให้ประชาชนใช้ประโยชน์ได้ก็จะผ่อน
ผันให้ตามความจําเป็นโดยใช้มาตรการทางการบริหารจัดการ มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และการปลูกป่า
ทดแทนเข้าดําเนินการ ทั้งจะให้เชื่อมโยงกับการส่งเสริมการมีอาชีพและรายได้อ่ืนอันเป็นบ่อเกิดของเศรษฐกิจ
ชุมชนที่ต่อเนื่องเพ่ือให้คนเหล่านั้นสามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยที่ดินยังเป็นของรัฐจะ
จัดทําฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ จัดทําทะเบียนผู้ถือครองที่ดินในที่ดินของรัฐ ปรับปรุงกลไกการบริหาร
จัดการที่ดินของรัฐและเอกชนให้มีเอกภาพเพ่ือทําหน้าที่กําหนดนโยบายด้านที่ดินในภาพรวม และปรับปรุงกลไก
ภาษีเพ่ือกระจายการถือครองที่ดิน เร่งรัดการจัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้โดยไม่ต้องเป็นกรรมสิทธิ์ แต่รับรองสิทธิ
ร่วมในการจัดการที่ดินของชุมชน กําหนดรูปแบบที่เหมาะสมของธนาคารที่ดินเพ่ือให้เป็นกลไกในการนําทรัพยากร
ที่ดินมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  9.4 บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
จัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศและมีกระบวนการบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกัน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดทําแผนงานโครงการ ไม่เกิดความซ้ําซ้อน มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็น
ระบบ และสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดยจัดตั้งหรือกําหนดกลไกในการ
บริหารจัดการน้ําพร้อมทั้งมีการนําเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในระบบของการบริหารจัดการน้ําและการ
เตือนภัย 
  9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ ขยะและน้ําเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือ
สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความสําคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลําดับ
แรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะ เพ่ือนํากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งกําจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมใน
สถานที่กําจัดขยะ ในพ้ืนที่วิกฤติซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลัก ในพื้นที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอย โดยการแปร
รูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ดําเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบมาตรการบริหารจัดการเป็น
พิเศษ โดยกําหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและให้แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อ
ขยะชุมชน สําหรับขยะของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อจะพัฒนาระบบบําบัดติดตาม
ตรวจสอบและเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลดความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากการ
รั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุ ให้ความสําคัญในการจัดการอย่างครบวงจร และใช้มาตรการทางกฎหมายและการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดในระดับพ้ืนที่ จะเร่งแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่มาบตาพุดซึ่งเป็นฐานอุตสาหกรรมหลัก
ของประเทศอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการลดและขจัดมลพิษ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่งแวดล้อม  การดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรม รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงขีด
ความสามารถโครงสร้างพ้ืนฐาน และการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ
ประพิฤติมิชอบในภาครัฐ 
  ระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่โตมหึมา ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณและอํานาจตามตัว
บทกฎหมาย ตลอดจนดุลพินิจอันกว้างขวางของเจาหน้าที่ซึ่งสามารถให้คุณให้โทษให้ความสะดวก หรือเป็น
อุปสรรคต่อการทํามาหากินและการดํารงชีพได้ แต่น่าเสียดายว่าในเวลาที่ผ่านมา ระบบราชการและเจ้าหน้าที่
บางส่วนกลายเป็นสาเหตุหนึ่งของความขัดแย้งในสังคมตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาประเทศเพราะติดขัดที่กฎระเบียบนานาประการซึ่งมีมาแต่อดีตและยังมิได้แก้ไข ให้ทันกระแสความ
เปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งยังไม่อาจใช้เป็นกลไกเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ เช่น เสียค่าใช้จ่ายสูง 
ใช้เวลามากมีการขออนุญาตซ้ําซ้อน ใช้ระบบตรวจสอบที่ไม่จําเป็นจนเป็นภาระแก่ประชาชน บางครั้งทีการปล่อย
ปละละเลยสลับกับการเข้มงวดกวดขัน จัดระเบียบแบบไฟไหม้ฟาง มีการทุจริตคอร์รัปชันสร้างความไม่เป็นธรรม
และเหลื่อมล้ําในสังคม ไม่จูงใจให้นักลงทุนเข้ามาประกอบการในประเทศดังท่ีปรากฏในผลการสํารวจหรือรายงาน
ประจําปีของหน่วยงานต่างประเทศบางแห่งเกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและความสะดวกหรือยากง่ายใน
การทําธุรกิจในประเทศไทยมาแล้ว รัฐบาลจึงมีนโยบายดังนี้ 
  10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค
และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอํานาจหน้าที่ซ้ําซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการ
ปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยนําเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส 
ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงค่าตอบแทน
บุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบ
ใหม่การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะท่ีเป็นศูนย์กลาง และการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนดําเนินการของภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับ
นานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะดําเนินการตั้งแต่ระยะ
เฉพาะหน้าไปตามลําดับความจําเป็น และที่กฎหมายเอื้อให้สามารถดําเนินการได้ 
  10.2 ในระยะแรก กระจายอํานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดย
รวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย กําหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน 
ระยะเวลาดําเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ท่ีเป็นธรรม โปร่งใส่มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้
อํานาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน 
ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการทําธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะ
ในชีวิตประจําวันเป็นสําคัญ 
  10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้งใน
รูปแบบการเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง 
ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่าง ๆ เพ่ือให้
ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวกการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม 
ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้มีการสร้างนวัตกรรมในการทํางานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 
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  10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกัน 
การแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนําระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ  
  10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการ
รักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือ
แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จําเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการ
ทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาว ใช้
เวลานาน ซ้ําซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 
  10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสําคัญเร่งด่วน
แห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน ทั้งจะเร่งรัดการดําเนินการต่อผู้กระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน
ของรัฐและเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะนํากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้างการ่วม
ทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ โดยมิชอบ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ การมี
ผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีคําวินิจฉัยขององค์กรต่าง ๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้
แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 
  10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือสอดส่อง 
เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งจะวางมาตรการคุ้มครองพยาน
และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้การดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือ
ขัดขวาง 
 11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
  ในสังคมท่ีอารยะ การยึดหลักนิติธรรมคือมีกฎหมายเป็นใหญ่ ไม่ใช่ตัวบุคคลหรืออําเภอใจของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปกครองย่อมเป็นสาระสําคัญ แต่หลักนิติธรรมจะเป็นที่ยอมรับนับถือได้มิใช่เพียงสักแต่ว่ามีกฎหมาย 
หากกฎหมายเหล่านั้นต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงและความต้องการของประชาชน เป็นธรรม คุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน ทั้งต้องมีประบวนการยุติธรรมที่เข้าถึงได้ง่ายมีมาตรฐานตามหลักสากล ทันสมัยและเป็นธรรมด้วย 
มิฉะนั้นจะกลายเป็นสาเหตุแห่งความขัดแย้งและการโกรธแค้นชิงชังไม่สิ้นสุด รัฐบาลจึงมีนโยบายในเรื่องดังกล่าว
ดังนี้ 
  11.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอื่น ๆ 
ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 
การประกอบธุรกิจหรือไม่เอ้ือต่อศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศโดยจะใช้กลไกของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่
และระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งข้ึนเฉพาะกิจเป็นผู้เร่งดําเนินการ 
  11.2 เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดทํากฎหมายให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเอกชนและประชาชนได้ตามหลักเกณฑ์ที่จะเปิดกว้าง
ขึ้น และให้บุคลากรของหน่วยงานทางกฎหมายมีส่วนให้ความรู้เสริมศักยภาพในทางกฎหมายมหาชน การ
ดําเนินคดีปกครอง การยกร่างกฎหมาย และการตีความกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและเก้ือกูลการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชน 
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  11.3 ในระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของ
รัฐ  
  11.4 ทําเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัด การดําเนินคดีทุก
ขั้นตอนให้รวดเร็ว เกิดความเป็นธรรม และมีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันสามารถใช้ติดตามผลและนําไปใช้ใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมได้ 
  11.5 ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน ที่ไม่ได้รับความเป็น
ธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว ส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพื่อคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและ
ผู้ด้อยโอกาส คุ้มครองผู้ถูกลาวงละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผู้บริสุทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากความไม่เป็น
ธรรม โดยเน้นความสุจริต และความมีประสิทธิภาพของภาครัฐ ความเป็นธรรมของผู้ได้รับผลกระทบและการไม่
แอบอ้างฉวยโอกาสโดยทุจริตจากระบบการช่วยเหลือดังกล่าว 
  11.6 นํามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและ
ปราบปราม ผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือกระทําผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ 
แรงงานทาส การก่อการร้ายสากล ยาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติ 
   

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
      กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
  1. กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 12  
   จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศกําลังประสบอยู่ 
ทําให้การกําหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จาก
ประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความม่ังคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
และนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 
  2. การกําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ  เป็นการกําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์
ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช.ได้จัดทําขึ้น 
   ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลาง
ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่คามเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็น
แหล่งผลิตสิ้นค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตร  
  3. เป้าหมาย  
   (1) การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
    (1.1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 5.0  
    (1.2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว ( GDP Per Capita) และรายได้
ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมข้ึนเป็น 317,051 บาท       
(9,325 ดอลลาร์ สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 
    (1.3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ํากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
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    (1.4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ํากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการ
ลงทุนภาครัฐไม่ต่ํากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ํากว่าเฉลี่ร้อยละ 7.5 ในขณะที่
ปริมาณการส่งออก ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 
   (2) การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ 
    (2.1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ( Socio-
Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
    (2.2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ  
    (2.3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน  
   (3) การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  
    (3.1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
    (3.2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง  
   (4) การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
    (4.1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
    (4.2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
    (4.3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมอภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
    (4.4) เพ่ือประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    (4.5) มีการบริหารจัดการน้ําให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และการอุปทาน     
ของน้ํา 
   (5) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  
    (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม  
    (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น  
    (3) มีการกระจายอํานาจที่เหมาะสม 
 2. แนวทางการพัฒนา  
  2.1 การยกระดับศัยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
   2.1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา  
   2.1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
   2.1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล  
   2.1.4 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 
   2.1.5 การปรับโครงสร้างการผลิต  
  2.2 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  

 2.2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
 2.2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง  
 2.2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ  
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 2.2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดํารงชีพในสังคมสูงวัย  
2.3 การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
 2.3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ  
 2.3.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน

ระดับปัจเจก 
 2.3.3 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร  
 2.3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค  
2.4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
 2.4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกของเมือง  
 2.4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน  
 2.4.3 การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
2.5 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 2.5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว  
 2.5.2 การส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 2.5.3 การส่งเสริมการผลิต การลงทุน การสร้างงานสีเขียว  
 2.5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
 2.5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  
 2.5.6 การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
2.6 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 2.6.1 การสร้างความโปร่งใส  
 2.6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
 2.6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท.ให้เหมาะสม  
 2.6.4 การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

 
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

     วิสัยทัศน์(Vision)  การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 
จากการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2558-2562  ในปี พ.ศ.2558 ได้นําข้อมูลพื้นฐานที่

สําคัญซึ่งเป็นข้อมูลสภาพทั่วไปในหลายด้าน โดยมีข้อมูลบ่งชี้ที่สําคัญ ผลการพัฒนาช่วงครึ่งแผนพัฒนาที่ผ่านมา 
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาความต้องการของ
ประชาชน  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์อาเซียน และการ
ประเมินสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนา โอกาสในการพัฒนาในอนาคตของจังหวัด การวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และข้อจํากัด  เมื่อนําข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ร่วมแล้ว จึงได้กําหนดวิสัยทัศน์( Vision)จังหวัด
ชัยภูมิ คือ 
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“เมืองคุณภาพด้านสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 

ต าแหน่งการพัฒนา (Positioning) ของจังหวัดชัยภูม ิ
1.) เป็นเมืองเกษตรกรรมก้าวหน้าและยังยืน 
2.) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีมีคุณภาพ 
3.) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นคุณภาพ 

พันธกิจ 
1.) พัฒนาผลิตภาพการผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนรองรับการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
2.) พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว  
3.) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน 
4.) สร้างสังคมอยู่ดีมีสุข เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

เป้าประสงค์รวม 
1.) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 
2.) รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
3.) ประชาชนมีคุณภาพ  ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 
4.) สภาพพ้ืนที่ป่าคงความอุดมสมบูรณ์และมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของพ้ืนที่จังหวัด  

 
ตัวชี้วัดและเป้าหมายการพัฒนา (KPI) 

1.) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตร 
2.) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคอุตสาหกรรม 
3.) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว 
4.) สัดส่วนของพ้ืนที่ป่าสมบูรณ์ต่อพ้ืนที่จังหวัดเพ่ิมข้ึน 
5.) จํานวนชุมชนที่ดําเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูม ิ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิม  
อย่าง มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 กรอบยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ  

วิสัยทัศน์ 
  “เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรมเป็นแหลางผลิตอาหารพลังงาน  
ทดแทนสําคัญ และเป็นสังคมคุณภาพท่ีพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”  
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 พันธกิจ 
  1.ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  2.พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน  
  3.พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถภาคการเกษตร  
  4. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว  
  5. ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า  
  6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถและรองรับการเจริญเติบโตของจังหวัด  
  7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  8. บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ  
  เป้าประสงค์หลัก 

1. เด็ก เยาวชน และประชาชนของจังหวัดชัยภูมิได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า 
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 
4. เกษตรกรมีรายได้สูงข้ึน 
5. การท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิได้รับความนิยมเพ่ิมสูงขึ้น 
6. เป็นแหล่งสร้างพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
7. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
8. มีระบบโลจิสติกส์ที่รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงประเทศสู่ประชาคม

อาเซียน 
9. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู  
10. มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ  
 ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและ

ยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทาง

การตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและ
ยั่งยืน 

    ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ  
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 

  “  โครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม   ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน   ยึดถือวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ” 

 2.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  แนวทางการพัฒนา 1. ก่อสร้าง  ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ารุงรักษาถนน  ท่อระบายน้้า ขุดลอกคลอง  
                                           สะพาน และโครงสร้างพ้ืนฐานทีจ่้าเป็น 
     2. ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปา  
     3. พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ     
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาการเกษตร  สนับสนุนสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนา 1. ส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
     2. ส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 

   3. เสริมสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  
                                        4. การสงเคราะห์คุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและ 
                                            ผูป้ว่ยเอดส ์
    5. ส่งเสริมให้ความรู้  รณรงค์การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    6. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การป้องกันบรรเทา  
                                         สาธารณภัยและการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 แนวทางการพัฒนา 1. การจัดการและสนับสนุนการศึกษา 
     2. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น  

3.ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา  1. ส่งเสริม  อนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   2. จัดการระบบบ้าบัด และก้าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 แนวทางการพัฒนา 1. ส่งเสริมสนับสนุนการเมืองการปกครอง 
     2. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ  
     3. การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร  
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา         
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
พันธกิจ 
1. จัดให้มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
2. จัดให้มีน้้าเพื่อการอุปโภค  บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ 
3. ให้มีการบ้ารุงรักษาทั้งทางบกและทางน้้า  
เป้าประสงค์ 
ต้าบลโคกเริงรมย์เป็นเมืองน่าอยู่  มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานครอบคลุมทั่วถึง 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการพัฒนาสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานภายในต้าบล   

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. ก่อสร้าง  ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ารุงรักษาถนน  

ท่อระบายน้้า ขุดลอกคลอง  สะพาน และ
โครงสร้างพื้นฐานที่จ้าเป็น 

1.จ้านวนถนนที่เพ่ิมข้ึน 
2.จ้านวนถนน ท่อระบายน้้า ฯลฯ ที่ได้รับการ
บ้ารุงรักษา 

2.  ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปา   จ้านวนระบบประปาที่ได้รับการก่อสร้าง /บ้ารุงรักษา 
3.  พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ จ้านวนไฟฟ้าสาธารณะภายในต้าบลที่เพ่ิมข้ึน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  กองช่าง 
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้าง  
                                            มูลค่าเพ่ิมอย่าง มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

        ยทุธศาสตรที์ ่4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาการเกษตร  สนับสนุนสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
พันธกิจ 
1.บ้ารุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
2.ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
3. พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  
4. ส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์ 
ประชาชนในต้าบลมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมน่าอยู่ 
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ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในต้าบลโคกเริงรมย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
ส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน  จ้านวนประชาชนที่มีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการประกอบ

อาชีพเสริม 
ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาด้านการเกษตร และปศุสัตว์
   

จ้านวนที่เพ่ิมข้ึนของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนาอาชีพด้านเกษตร และปศุสัตว์   

เสริมสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง   จ้านวนที่เพ่ิมข้ึนของกิจกรรมที่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน   

การสงเคราะห์คุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้ป่วยเอดส์   

ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ้านวนเด็ก  สตรี  คนชรา 
ผู้ด้อยโอกาส  คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ที่ได้รับการ
สงเคราะห์ 

ส่งเสริมให้ความรู้  รณรงค์การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของประชาชน   

ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ้านวนประชาชนที่ได้รับ
ค้าแนะน้า  ส่งเสริมให้ความรู้เสริมสร้างคุณภาพชีวิต  

การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการแก้ไขปัญหายา 
เสพติด 

 

ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ้านวนประชาชนที่ได้รับความ
ปลอดภัยในการด้าเนินการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
และการแก้ไขปัญหายาเสพติด   

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  ส้านักงานปลัด  กองการศึกษาฯ   กองสาธารณสุขฯ และกองสวัสดิการสังคม 
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้าง  
                                            มูลค่าเพ่ิมอย่าง มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

        ยทุธศาสตรที์ ่4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคน 
              ยทุธศาสตรที์ ่2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
พันธกิจ 
ส่งเสริม  สนับสนุนการศึกษา  ศาสนา  ภูมิปัญญา ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของต้าบล 
เป้าประสงค์ 
ระบบการศึกษา  ขนบธรรมเนียม  ภูมิปัญญา  ประเพณี  วัฒนธรรมอันดีของต้าบลได้รับการ ส่งเสริม  บริหาร
จัดการอย่างเหมาะสม 
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ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
1. ระบบการศึกษาได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพที่เพ่ิมข้ึน  
2. ขนบธรรมเนียม  ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และบ้ารุงรักษาเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  
3. จ้านวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม ดูแลคุณภาพชีวิต 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
การจัดการและสนับสนุนการศึกษา ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ้านวนนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริม 

จัดการคุณภาพการศึกษา  
ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ้านวนประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมประเพณี ประเพณี  ศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น  

ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ จ้านวนที่เพ่ิมข้ึนของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม  
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น  

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก    กองการศึกษาฯ    
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคน 
              ยทุธศาสตรที์ ่2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พันธกิจ 
คุ้มครองดูแลและบ้ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในต้าบลได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภายในต้าบลได้รับการจัดการ ดูแล อนุรักษ์และฟ้ืนฟูเพ่ิมข้ึน  

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
ส่งเสริม  อนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จ้านวนที่เพ่ิมข้ึนของกิจกรรมการส่งเสริม  อนุรักษ์  
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

จัดการระบบบ้าบัด  และก้าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล ระดับความส้าเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ขยะ สิ่งปฏิกูล  

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  กองสาธารณสุขฯ   กองช่าง 
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ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 6 ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
พันธกิจ 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาต้าบล 
เป้าประสงค์ 

1. ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมท้า  แก้ไขปัญหาภายในชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้มีความถูกต้อง  รวดเร็ว  ตอบสนองความต้องการของประชาชน

ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

1. ชุมชนมีศักยภาพเข้มแข็งเพ่ิมมากข้ึน 
2. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรเพิ่มขึ้น 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
ส่งเสริมสนับสนุนการเมืองการปกครอง จ้านวนที่เพ่ิมข้ึนของประชาชนที่แสดงออกในการมี

ส่วนร่วมในระบบการเมืองการปกครอง  
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ จ้านวนที่เพ่ิมข้ึนของประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ

ที่พึงพอใจต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร  
การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา   

 
 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส้านักงานปลัด กองการศึกษาฯ กองช่าง กองคลัง กองสาธารณสุขฯ  และกอง
สวัสดิการสังคม   
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด     ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคน 

                   ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา
ในอนาคตด้วยเทคนิค  SWOT   
  การวิเคราะห์  จุดอ่อน  จุดแข็ง  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น  โดยใช้เทคนิค  SWOT  
Analysis  การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน  ได้แก่  จุดแข็ง  ( Strength = S)  จุดอ่อน  (Weakness = W)  และ
ปัจจัยภายนอก  ได้แก่  โอกาส  ( Opportunity = O)  และอุปสรรค  ( Threat = T)  เป็นเครื่องมือ  โดยผ่าน
กระบวนการประชุมร่วมกันทุกภาคีท้ังภาครัฐและภาคประชาชน  โดยสรุป ได้ดังนี้ 
 (1)  จุดแข็ง  (S : Strength)    
   - มีโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่  สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 
   - มีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรหลากหลาย เช่น มันสําปะหลัง  ข้าว  อ้อย และข้าวโพด 
   -  มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น  6  ส่วนเพื่อครอบคลุมการดําเนินงานในการ
ให้บริการประชาชน 
   -  ตําบลมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนสามปี  แผนการดําเนินงาน  
   -  มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลกับหน่วยราชการอื่นในพ้ืนท่ี 
   -  มีการมอบอํานาจการตัดสินใจการบริหารงานให้แก่ผู้ปฏิบัติระดับรองลงมา  
   -  มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจําทุกปี  
   -  บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  
   -  มีการจัดทําประกาศสร้างจิตสํานึกและจรรยาบรรยาบรรณพนักงานส่วนตําบล  
   -  มีศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจําตําบล  
   -  มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษารองรับเยาวชนในพ้ืนท่ี 
   -  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลรองรับเด็กนักเรียนในพื้นที่  
   -  มีการรายงานผลการติดตามประเมินผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาเป็นประจํา 
   -  มีกฎหมายที่ออกจากท้องถิ่นรองรับภารกิจต่างๆ 
  (2)  จุดอ่อน  (W : Weakness) 
   -  บุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่ได้รับการถ่ายโอน  
   -  งบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการพัฒนาในเขตพ้ืนที่  
   -  ขาดการวางระบบฐานข้อมูลที่ดี  
   -  การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขตตําบล  
   -  ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นยังมีระดับต่ํา  
   -  ตัวแทนของประชาชนยังไม่เข้าใจถึงบทบาทอํานาจหน้าที่ของตนเอง  
   -  ขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในพ้ืนที่  
   -  การผลิตในภาคการเกษตรกรรม  เช่น การส่งเสริมและการพัฒนาในด้านคุณภาพการ
ผลิต  ยังไม่ได้รับการส่งเสริมเท่าท่ีควร 
   -  มลพิษจากสิ่งแวดล้อม  โดยเกิดจากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนใน
ด้านการเกษตรมีการใช้สารเคมีในปริมาณท่ีสูงเพื่อทําการเกษตร  ทําให้มีสารพิษตกค้างในอาหาร  ส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน  คุณภาพดินและสิ่งแวดล้อม 
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   -  ระบบสาธารณูปโภคไม่ทั่วถึง 
   -  คุณภาพการศึกษาของประชาชน  ไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร รวมทั้งไม่สามารถปรับตัวให้
รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและวิทยากรสมัยใหม่ 
   -  การคมนาคมในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านไม่สะดวก 
   -  ขาดแหล่งกักเก็บน้ําและระบบชลประทานไม่เพียงพอ 
  (3)  โอกาส  (O : Opportunity) 
   -  รัฐบาลกระจายอํานาจและงบประมาณเพ่ือการพัฒนาให้กับองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นมากข้ึน 
   -  รัฐต้องการเพิ่มศักยภาพของชุมชน  เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย  เป็นรากฐานการพัฒนา
เศรษฐกิจ  คุณภาพชีวิต  และอนุรักษ์ฟ้ืนฟู  การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นําไปส่ง
การพ่ึงตนเอง  และลดปัญหาความยากจนอย่างบูรณาการ 
   -  รัฐมีนโยบายขยายพื้นที่ชลประทานและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบชลประทานผิวดิน  
โดยฟื้นฟูและขุดลอกแหล่งน้ําธรรมชาติ  รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ําผิวดินและใต้ดิน  เพื่อประโยชน์ในการปรับ
โครงสร้างภาคการเกษตร  การบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง  ทั้งในพื้นที่ชุมชนเมืองและพ้ืนที่เกษตรกรรม 
   -  รัฐบาลส่งเสริมให้มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยอย่างมีบูรณาการและ
สอดคล้องต้องกันตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา  และสร้างระบบการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
   -  มีโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่  ทําให้เกิดการสร้างงานและรายได้ให้แก่ประชาชน 
  (4)  อุปสรรค  ( T : Threat) 
   -  ดินขาดความอุดมสมบูรณ์  
   -  ภัยแล้งต่อเนื่อง  
   -  การอพยพแรงงาน  
   -  ประชาชนขาดความสนใจข้อมูลข่าวสารที่จําเป็น  
   -  สาธารณูปโภค-สาธารณูปการยังไม่ทั่วถึง  
   -  ความยากจนของชุมชนชนบท  
   -  ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงรวมทั้งราคาปัจจัยการผลิตในภาคเกษตรกรรมมีราคาสูงขึ้น 
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและคุณภาพการผลิต 
 
    3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง           
    ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน 
 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
  1.1 การบริการด้านการประปาไม่เพียงพอและท่ัวถึง  เกิดปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ําสําหรับ
อุปโภค  บริโภคในฤดูร้อน การบริหารจัดการน้ําประปาจะต้องได้รับการปรับปรุง ความต้องการของประชาชน คือ 
ต้องการให้ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อท่อประปาภายในหมู่บ้าน  จัดระบบการจัดการน้ําสําหรับอุปโค บริโภคให้มี
ความสะอาดมากขึ้น  ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านให้ทั่วถึง  ขุดบ่อน้ําตื้นเพิ่มเติม  จัดซื้อถังเก็บน้ําให้แต่ละ
หมู่บ้าน 
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  1.2 การคมนาคม  ขาดงบประมาณในการดําเนินงาน  ปัญหาถนน  เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก  
เนื่องจากเส้นทางที่มีอยู่บางส่วนยังไม่ได้มาตรฐาน เป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนขาดการเชื่อมโยงให้เป็นระบบ ความ
ต้องการของประชาชน คือ ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สะดวก ปลอดภัย  ครอบคลุมและเป็นระบบ  
  1.3 ไฟฟ้าแสงสว่าง ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะไม่ทั่วถึง ความต้องการของประชาชน คือ 
เพ่ิมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วถึงพ้ืนที่ภายในตําบลโคกเริงรมย์ 
  1.4 การระบายน้ํา การระบายน้ําเป็นไปอย่างล่าช้า เกิดการพังทลายของผิวดิน น้ํากัดเซาะ
เนื่องจากความรุนแรงของกระแสซึ่งระบายน้ําไม่ทันท่วงที  เกิดน้ําท่วมขังในบางพ้ืนที่ ความต้องการของประชาชน  
คือ  ก่อสร้างรางระบายน้ําหรือท่อระบายน้ําในจุดที่มีน้ําท่วมขังและน้ํากัดเซาะผิวดินขอบถนนเป็นประจํา  
     1.5 การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึงทุกพ้ืนที่ภายในตําบล เช่น 
โทรศัพท์สาธารณะและระบบการให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ไม่สามารถดําเนินการติดตั้งได้ครอบคลุมพ้ืนที่ที่
ต้องการ  ต้องการเนื่องจากข้อจํากัดด้านระยะทาง  การขยายสัญญาณ  ฯลฯ  ความต้องการของประชาชน  คือ 
ต้องการใช้บริการสาธารณะโทรศัพท์บ้านและการให้บริการอินเตอร์เน็ตที่เพ่ิมข้ึน 
  2.ด้านเศรษฐกิจ 
   2.1ประชาชนไม่มีอาชีพเสริม เนื่องจากขาดการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพเสริม
อย่างเพียงพอ  ความต้องการของประชาชน  คือ  ให้มีการส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชนในหลากหลายอาชีพ    
   2.2 ประชาชนมีรายได้น้อย  ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ  ต้นทุนทาง
การเกษตรสูง  แหล่งงบประมาณนอกระบบคิดอัตราดอกเบี้ยสูง  เกิดหนี้สินจากภาคการเกษตร  ความต้องการ
ของประชาชน คือ ให้มีการส่งเสริมสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบชีพ 
  3.ด้านสาธารณสุข 
   3.1ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก ประชาชนขาดความรู้
เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ ขาดสถานที่ออกกําลังกายภายในชุมชน ความต้องการของประชาชน คือ ให้มีการ
ป้องกันและควบคุมโรคระบาดต่างๆ ส่งเสริมการรักษาสุขภาพของประชาชน 
           3.2  ส่งเสริมสวัสดิการให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส  เด็ก  คนชรา คนพิการอย่าง
ทั่วถึง 
  4.ด้านการเมือง  การบริหาร 
   4.1 ขาดการทําความเข้าใจกับประชาชนเรื่องบทบาท และหน้าที่ของการเป็นสมาชิก 
หรือผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบล  การประสานงานและความร่วมมือระหว่างประชาชน  ผู้นําท้องถิ่น  
และสมาชิกยังไม่ดีเท่าที่ควร  ความต้องการของประชาชน คือ ให้ผู้นําท้องถิ่น สมาชิกทําความเข้าใจและเข้าถึง
ประชาชนในปัญหาต่างๆ ให้มากขึ้น 
               4.2 ประชาชนยังไม่กล้าแสดงออกทางการเมือง  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นและระดับชาติมีน้อย  การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึง  ความ
ต้องการของประชาชน คือ  การประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุม  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระดับต่างๆ 
            5. การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   5.1 การศึกษางบประมาณยังไม่เพียงพอ  
    5.2 สนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษาที่มีอยู่ในชุมชน 
   5.3 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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  6.ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   6.1 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ถูกบุกรุก  เพ่ือทําการเกษตร  เพราะ
ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจและขาดจิตสํานึกในการอนุรักษ์ป้องกัน  บํารุงรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  ขาดการเอาใจใส่ดูแล  หวงแหนธรรมชาติภายในตําบล  ความต้องการของประชาชน  คือ  
ปลูกฝัง  สร้างจิตสํานึกให้ประชาชนเกิดความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในตําบล  เพ่ือ
ประโยชน์  และความอุดมสมบูรณ์ต่อไปในภายภาคหน้า 
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ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาด้าน
สาธารณะและโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

-บริการชุมชนและ
สังคม 

-เคหะและชุมชน กองช่าง  

2 การพัฒนาการเกษตร  
สนับสนุนสาธารณสุข
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

-บริหารทั่วไป 
-บริการชุมชนและ
สังคม 
-เศรษฐกิจ 
-การดําเนินงานอ่ืน 
 

-บริหารงานทั่วไป 
-การรักษาความสงบ
ภายใน 
-การศึกษา 
-สาธารณสุข 
-สังคมสงเคราะห์ 
-เคหะและชุมชน 
-สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
-การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 
-การเกษตร 
-งบกลาง 

-สํานักปลัด 
-กองคลัง 
-กองการศึกษาฯ 
-กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
-กองสวัสดิการ
สังคม 
-กองช่าง 

 

3 การพัฒนาการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

-บริการชุมชนและ
สังคม 
 

-การศึกษา 
-การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

-กอง
การศึกษา 

 

4 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและ
สังคม 

-สาธารณสุข 
-เคหะและชุมชน 
 

-กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
-กองช่าง 

 

5 การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 
 

-บริหารทั่วไป 
-บริการชุมชนและ
สังคม 
 

-บริหารงานทั่วไป 
-สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
 

-สํานักปลัด 
-กองคลัง 

 

รวม 5 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 10 แผนงาน 6 หน่วยงาน  
 


