
บทที่ 3 
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 

 
3.1  หลักและแนวคิดในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

  การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แนวนโยบายของรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
   

  คณะรัฐมนตรีรับทราบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-
2554) ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ  โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่
การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล สรุปได้ดังนี้ 
  1. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
  มุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness  Society)  คนไทยมี
คุณธรรมน าความรอบรู้  รู้เท่าทันโลก  ครอบครัวอบอุ่น   ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ  
เสถียรภาพ  และเป็นธรรม  สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน  อยู่ภายใต้ระบบบริหาร
จัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ด ารงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
อยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี” 
  2. พันธกิจ   

เพื่อให้การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 มุ่งสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกัน”   

ภายใต้แนวปฏิบัติของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เห็นควรก าหนดพันธกิจของการพัฒนาประเทศ ดังนี้ 
  2.1  พัฒนาคนให้มีคุณภาพ  คุณธรรมน าความรอบรู้อย่างเท่าทัน    

2.2  เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม   
2.3  ด ารงความหลากหลายทางชีวภาพ  และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ

และ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม   

2.4  พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศให้เกิดธรรมาภิบาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตย  
อันม ี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 



3. วัตถุประสงค์ 
  3.1  เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่องที่ขับเคลื่อนด้วยการ
เชื่อมโยง 
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บทบาทครอบครัว สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา เสริมสร้างบริการสุขภาพอย่างสมดุลระหว่างการ
ส่งเสริม การป้องกัน    การรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพ และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  3.2  เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชน เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย เป็นรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ 
คุณภาพชีวิต และอนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน น าไปสู่การ
พึ่งตนเองและลดปัญหาความยากจนอย่างบูรณาการ 
  3.3  เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตสู่การเพิ่มคุณค่าของสินค้าและบริการบนฐานความรู้และ
นวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างสาขาการผลิตเพื่อท าให้มูลค่าการผลิตสูงขึ้น 
  3.4  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และระบบบริหารความเสี่ยงให้กับภาคการเงิน การคลัง พลังงาน  
ตลาดปัจจัยการผลิต ตลาดแรงงาน และการลงทุน 
  3.5  เพื่อสร้างระบบการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุนให้เป็นธรรม และค านึงถึง
ผลประโยชน์ของประเทศ รวมทั้งสร้างกลไกในการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาสู่ประชาชนในทุก
ภาคส่วนอย่างเป็นธรรม 
  3.6  เพื่อเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ควบคู่กับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ และการ
ด ารงชีวิตของคนไทยทั้งในรุ่นปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งสร้างกลไกในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
อย่างเป็นธรรมและอย่างยั่งยืน 
  3.7  เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศสู่ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน
และภาคประชาชน และขยายบทบาทขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควบคู่กับกา ร
เสริมสร้างกลไกและกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
ต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
  4. เป้าหมาย 
  4.1  เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
  4.1.1  การพัฒนาคน 
  1)  คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา คุณธรรม 
จริยธรรม อารมณ์ มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีทักษะในการประกอบอาชีพ มีความมั่นคงในการ
ด ารงชีวิตอย่างมี ศักดิ์ศรี และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 
  2)   เพิ่มจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเป็น 10 ปี พัฒนาก าลังแรงงานระดับกลางที่มี 



คุณภาพเพิ่มเป็นร้อยละ 60 ของก าลังแรงงานทั้งหมด และเพิ่มสัดส่วนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเป็น 
10 คน ต่อประชากร 10,000 คน 
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  3)   อายุคาดหมายเฉลี่ยของคนไทยสูงขึ้นเป็น 80 ปี ควบคู่กับการลดอัตราเพิ่มของการ
เจ็บป่วยด้วยโรคป้องกันได้ใน 5 อันดับแรก คือ หัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หลอดเลือดสมอง และ
มะเร็ง น าไปสู่การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และลดรายจ่ายด้านสุขภาพของบุคคลลงในระยะยาว 
  4.1.2   การพัฒนาชุมชนและแก้ปัญหาความยากจน ทุกชุมชนมีแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแผนชุมชนไปใช้ประกอบการจัดสรรงบประมาณเพิ่ม กิจกรรม
สร้างสรรค์สังคมและบรรเทาปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุน การมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ และลดสัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลงเหลือร้อยละ 4 ภายในปี 2554 
  4.2  เป้าหมายด้านเศรษฐกิจ 
  4.2.1 โครงสร้างเศรษฐกิจ สัดส่วนภาคเศรษฐกิจในประเทศต่อภาคการค้าระหว่างประเทศ 
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 75 ภายในปี 2554 และสัดส่วนภาคการผลิตเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 15  ภายใน ปี 2554 
  4.2.2  เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยร้อยละ 3.0-3.5 ต่อปี สัดส่วนหนี้
สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไม่เกินร้อยละ 50 และความยืดหยุ่นการใช้พลังงานเฉลี่ยไม่เกิน 
1:1 ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10  
  4.2.3  ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ สัดส่วนรายได้ของกลุ่มที่มีรายได้สูงสุด ร้อยละ 20 
แรก   ต่อรายได้ของกลุ่มที่มีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 20 ไม่เกิน 10 เท่าภายในปี 2554 และสัดส่วนผลผลิตของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ในระยะของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 
   4.3  เป้าหมายการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
  4.3.1  รักษาความสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ ให้มีพื้นที่ป่า
ไม้ไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 33 และต้องเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 18 ของพื้นที่ประเทศ รวมทั้ง
รักษาพื้นที่ท าการเกษตรในเขตชลประทานไว้ไม่น้อยกว่า 31,000,000 ไร ่
  4.3.2  รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการด ารงคุณภาพชีวิตที่ดีและ
ไม่เป็นภัยคุกคามต่อระบบนิเวศ ตลอดจนคุณภาพชีวิตของคนไทย 
  4.4  เป้าหมายด้านธรรมาภิบาล 



  4.4.1  มุ่งให้ธรรมาภิบาลของประเทศดีขึ้น มีคะแนนภาพลักษณ์ของความโปร่งใสอยู่ที่ 5.0 
ภายในปี 2554 ระบบราชการมีขนาดที่เหมาะสม และมีการด าเนินงานที่คุ้มค่าเพิ่มขึ้น ลดก าลังคนภาค
ราชการให ้
ได้ร้อยละ 10 ภายในปี 2554  ธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจเอกชนเพิ่มขึ้น ท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการ
จัดเก็บ 
รายได้และมีอิสระ   ในการพึ่งตนเองมากขึ้น  ภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง รู้สิทธิ หน้าที่ และมีส่วนร่วม
มากขึ้นในการตัดสินใจและรับผิดชอบในการบริหารจัดการประเทศ 
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  4.4.2  สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลในบริบทไทย ให้มีการ
ศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ในด้านวัฒนธรรมประชาธิปไตย วัฒนธรรมธรรมาภิบาล และวัฒนธรรมสันติ
วิธีเพิ่มขึ้นในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 
 

  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
  ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์ที่ปรับเปลี่ยนเร็วและสลับซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ้น จ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่เหมาะสม ดังนี้ 
  5.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้        
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนให้มีคุณธรรมน าความรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน 
  5.2  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของ
ประเทศ ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเข้มแข็งด้วยการส่งเสริมการรวมตัว ร่วมคิด 
ร่วมท าในรูปแบบที่หลากหลาย และจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองตามความพร้อมของชุมชน 
  5.3  ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างการผลิตให้สมดุลและยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการปรับ
โครงสร้างเพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิตและบริการ บนฐานการเพิ่มคุณค่าสินค้าและบริการจาก
องค์ความรู้สมัยใหม่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรม และการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งสร้างบรรยากาศการ
ลงทุนที่ดีด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ การปฏิรูปองค์กร การปรับปรุงกฎระเบียบ 
การพัฒนามาตรฐานในด้านต่าง ๆ และการด าเนินนโยบายการค้าระหว่างประเทศให้สนับสนุนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พร้อมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันและระบบบริหารความเสี่ยงของระบบ
เศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ   
  5.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ให้ความส าคัญกับการรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบ
นิเวศเพื่อรักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน 



  5.5  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ มุ่งเสริมสร้าง
ความเป็นธรรมในสังคมอย่างยั่งยืน 
 

  6.  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 สู่การปฏิบัติ ต้องให้ภาคีพัฒนาทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน โดยน าเอาแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของแผนมาแปลงไปสู่
แผนปฏิบัติการในระดับต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการปรับระบบการจัดสรรทรัพยากร การปรับปรุงกฎหมาย 
กฎระเบียบ การสร้างองค์ความรู้ รวมทั้งการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีแนวทางส าคัญ ดังนี้ 

26 
 

  6.1  เสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคีพัฒนา จัดท าแผนปฏิบัติการในระดับต่าง ๆ 
ที่บูรณาการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 10 ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  6.2  ก าหนดแนวทางการลงทุนที่ส าคัญตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
10 
  6.3  เร่งปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บังเกิดผล
ในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
  6.4  ศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้เพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 สู่การปฏิบัติ 
  6.5  พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและสร้างดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการพัฒนาใน
ทุกระดับ 
  6.6  สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในทุกระดับและการเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูล
ข่าวสารระหว่างหน่วยงานกลางระดับนโยบาย ตลอดจนระดับพื้นที่และท้องถิ่น 
 
สรุปนโยบายท่ีส าคัญของรัฐบาล 
 1. นโยบายการปฏิรูปการเมือง การปกครองและการบริหาร 

 การเมืองเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปโดยราบร่ืน สะท้อน
ความต้องการของประชาชนแต่สถานการณ์การเมือง และการบริหารในช่วงเวลาที่ผ่านมาเกิดวิกฤติทาง
การเมืองและการบริหาร รัฐบาลจึงก าหนดนโยบาย ดังนี้ 

1.1 สนับสนุนการจัดท ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับถาวร เพื่อการปฏิรูป
การเมืองโดยเน้นความส าคัญที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท ารัฐธรรมนูญในทุกระดับ 

1.2 เสริมสร้างมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบทั้งในภาค
การเมืองและภาคราชการ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ส่งเสริมองค์กรอิสระและประชาชนในการ



ตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมทั้งการป้องกันการกระท าที่เข้า
ข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการจัดท าพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับกรขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 

1.3 จัดท าแผนแม่บทพัฒนาการเมืองที่เสริมสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรมทางการเมือง 
วัฒนธรรมและการเรียนรู้ใหม่ทางการเมืองโดยการจัดต้ังสภาพัฒนาการเมืองให้เป็นองค์กรหลักในการจัดท า
แผนแม่บทพัฒนาการเมืองประสบความส าเร็จ รวมทั้งท าหน้าที่ประสาน ติดตาม ก ากับการด าเนินการตาม
แผนแม่บท พัฒนาการเมืองให้ด าเนินไปอย่างต่อเน่ืองเพื่อเป็นการตอบสนองเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

1.4 จัดท าแผนแม่บทการใช้ทรัพยากรสื่อสารของชาติ การใช้เคร่ืองมือสื่อสารของรัฐเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ต่อการศึกษาทางการเมืองแประชาชน รวมทั้งการปลูกฝังความรู้ ความ
เข้าใจ 
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เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งเน้นการ
ท าความเข้าใจในเน้ือหาสาระของการปฏิรูปการเมือง 

1.5 ส่งเสริมเสรีภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชน ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม
และผลักดันให้มีกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เพื่อจัดระบบสื่อ
ภาครัฐสื่อเอกชน และสื่อชุมชนให้เป็นสื่อสาธารณะอย่างแท้จริง 

1.6 ส่งเสริมบทบาทขององค์กรเอกชนและภาคประชาชน ให้มีบทบาทควบคู่กับองค์กร
ภาคราชการในการพัฒนาศักยภาพของประชาชนสังคมและชุมชนท้องถิ่น เพื่อก่อให้เกิดการรวมรวมกลุ่มที่
มีความเข้มแข็งสามารถพิทักษ์ปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของตน และสังคมไทย 

1.7 มุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดองค์กรภาครัฐ ให้สอดคล้องกับทิศ
ทางการน าพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมมีความเข้มแข็งและประชาชนมีความสุขด้วยการ
ด ารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้การรับราชการมีความเป็นมืออาชีพ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐสามารถด ารงชีพอย่างพอเพียง มีมโนสุจริต ตลอดจนมีสมรรถนะขีดความสามารถในการให้บริการ
ประชาชนตามแนวทางพระราชทาน “ เข้าใจ เข้าถึง พัฒน”า  

1.8 สนับสนุนการกระจายอ านาจอย่างต่อเนื่องตามครรลองระบอบประชาธิปไตย เพื่อให้
ท้องถิ่นสามรถพึ่งตนเองและการปกครองตนเองได้ ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นนั้น 

2. นโยบายเศรษฐกิจ 
 นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การใช้หลักคุณธรรมก ากับ

การพัฒนาเศรษฐกิจเสรีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเปรียบเสมือนรากแก้วของประเทศเศรษฐกิจ
ระบบตลาดและเศรษฐกิจส่วนรวมให้มีส่วนร่วมในการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายใต้กรอบความยั่งยืนและ
ความพอดี โดยเน้นให้ภาคเอกชนมีบทบาทน าและผนึกก าลังร่วมกับภาครัฐและภาคประชาสังคมเพิ่มความ
เข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจทั้งสามภาคดังกล่าว โดยมีนโยบายหลักดังนี้ 



 2.1 ภาคเศรษฐกิจฐานราก เป็นรากฐานที่ส าคัญของระบบเศรษฐกิจไทยซึ่งจะต้องสร้างให้เกิดความ
เข้มแข็งตามแนวทางดังนี้ 

2.1.1 การเกษตรกรรม สนับสนุนให้การพัฒนาการเกษตรตามแนวทางทฤษฏีใหม่เป็น
ทางเลือกส าคัญส าหรับเกษตรกรรายย่อย ในขณะที่ขยายโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับคุณภาพ
ของผลผลิตโดยอาศัยเทคโนโลยีการจัดการ และการเชื่อมโยงระบบตลาด 

2.1.2 ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น จะได้รับการสนับสนุนให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ผู้บริโภคตามศักยภาพทางการตลาดในระดับต่าง ๆ คือระดับภูมิภาค ระดับชาติ แลแระดับการส่งออก โดย
จัดระบบการบริการจัดการโครงการแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างเทคโนโลยีและการจัดการควบคู่ไปกับ
สนับสนุนด้านการตลาด 
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2.1.3 แรงงาน ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญอีกส่วนหนึ่งของภาคเศรษฐกิจฐานราก จะเสริมสร้าง
ความร่วมมือระหว่างภาคแรงงานภาคเอกชนและภาครัฐ ให้ครอบคลุมถึงการพัฒนาคุณภาพและฝีมือของ
แรงงานในระดับต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมให้แรงงานทุกกลุ่มมีงานท า มีอาชีพเสริม ได้รับการคุ้มครองและ
ดูแลด้านสุขอนามัย ความปลอดภัยในการท างาน ตลอดจนมีหลักประกันความมั่นคง รวมทั้งสวัสดิการ
แรงงานอย่างทั่งถึงและเป็นธรรม 

2.1.4 การขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางข้างต้นจะ
ด าเนินการควบคู่ไปกับการดูแลผู้ที่ไม่พร้อมหรือยังไม่สามารถจะปรับตัวได้ โดยการจัดสวัสดิการสงเคราะห์
และบริการทางสังคมที่จ าเป็นอย่างทั่วถึง และโดยการดูแลโอกาสในการเรียนรู้การศึกษา ตลอดจนการฝึก
อาชีพส าหรับคนเหล่านี้และลูกหลาน นอกจากนั้นการเติบโตทางเศรษฐกิจจะต้องได้รับการดูแลมิให้เกิดผล
กระทบทางลบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

เพื่อการนี้จะปรับปรุงบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานภูมิภาค โดยปรับปรุง
ระบบความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาค ท้องถิ่น ชุมชน และภาคประชาสังคมอย่างเหมาะสมเพื่อร่วมกัน
รับผิดชอบดูแลผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนรักษาและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึง เป็น
ธรรมและมีประสิทธิภาพ 

 2.2 ภาคเศรษฐกิจระบบตลาด รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่จะให้กลไกการตลาดสามารถ
ด าเนินการได้อย่างเต็มที่ภายใต้หลักคุณธรรมและการสร้างความเป็นธรรมในภาคเศรษฐกิจ การขจัดการ
ด าเนินการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคล และจะอาศัยกลไกการตลาด
เสรีเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันด้วยความเป็นธรรม ดังนี้ 

 2.2.1 การพัฒนาอุตสาหกรรมส่งเสริมให้มีการลงทุนทั้งจากใน และนอกประเทศในอุตสาหกรรมที่
มีศักยภาพในการแข่งขันสูงตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 และให้ความส าคัญกับ



การลงทุนเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านเทคโนโลยีและการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศเป็น
ส่วนรวม 

2.2.2 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จะอาศัยความเป็นพันธมิตรระหว่างเอกชนและรัฐ
ผนึกก าลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ืองโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนการบริหารจัดการ
ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทุกประเภท นอกจากนั้นจะให้
ความส าคัญเป็นพิเศษแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทุกประเภท นอกจากนั้นจะให้ความส าคัญเป็น
พิเศษแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญา 

2.2.3 การส่งออก ส่งเสริมและผลักดันการส่งออกสินค้าและบริการโดยมีภาคเอกชนเป็น
กลไกขับเคลื่อน ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศ รวมทั้งสร้าง
เสถียรภาพของราคาสินค้าที่มีความเป็นธรรมทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค 
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2.2.4 การท่องเที่ยว พัฒนาประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ มีมาตรฐานความ
ปลอดภัยและบริการระดับสากล เน้นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวเชิงรุกทั้งในและต่างประเทศเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพ 

2.2.5 พลังงานส่งเสริมประสิทธิภาพและประหยัดการใช้พลังงาน การพัฒนาและใช้
ประโยชน์พลังงานทดแทน การส ารวจและพัฒนาแหล่งพลังงานทั้งภายในประเทศและนอกประเทศรวมถึง
เขตพัฒนาร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้าน การส่งเสริมการใช้พลังงาน การก าหนดโครงสร้างราคาพลังงานที่
เหมาะสมและการปรับโครงสร้างการบริหารกิจการพลังงานให้เหมาะสม โดยแยกงานนโยบายและการ
ก ากับดูแลให้มีความชัดเจนรวมทั้งส่งเสริมการแข่งขันในธุรกิจพลังงานในระยะยาวและการศึกษาวิจัย
พลังงานทางเลือก 

2.2.6 โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการโครงสร้าง
พื้นฐาน ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความโปร่งใสและวางรากฐานการท า งานอย่างเป็นระบบที่ดี สร้าง
บุคลากรที่มีคุณภาพ ยึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม จริยธรรมเพื่อสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการ
โครงการที่ดี และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่การวางแผนจนถึงการด าเนินโครงการ โดย
ขับเคลื่อนโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่อยู่ในแผนแม่บทและมีความพร้อมทุกด้าน เน้นการลงทุนประเภทที่
จะเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการจัดส่งสินค้าและพัสดุ การประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการขนส่ง
และปัญหามลพิษ รวมทั้งโครงการลงทุนตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อลดความสูญเสียที่จะ
เกิดจากอุทกภัย และภัยแล้งในพื้นที่เศรษฐกิจส าคัญทั้งนี้จะจัดให้มีการจัดล าดับความส าคัญของการลงทุน
โครงการขนาดใหญ่ที่ชัดเจนขึ้นโดยเร็ว 

2.2.7 โครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาโดยที่ประเทศไทยได้มีการลงทุนจ านวนมากพอสมควร
ในด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจแต่โครงสร้างพื้นฐานทางปัญญายังอยู่ในฐานะด้อยกว่าประเทศคู่แข่ง



หลายประเทศ ดังนั้นรัฐบาลจะจัดท าแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาขึ้นเพิ่มเร่งรัดให้มีการสร้าง
ปัญญาในสังคมเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อสร้างความสามารถของประเทศอย่างยั่งยืน
ตลอดจนสนับสนุนให้ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันสร้างนวัตกรรม 

2.2.8 การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ 
และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้าง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ โดยใช้มาตรการทางเศรษฐกิจที่
ผสมผสานกับหลักการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และเกิดความเป็นธรรมกับ
ทุกฝ่าย 

2.2.9 เศรษฐกิจระหว่างประเทศจะด าเนินนโยบายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศและการเจรจาการค้าระหว่างประเทศทั้งกรอบทวิภาคี และพหุภาคีที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติ
และประชาชนโดยอาศัยการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมของภาคประชาสังคมให้เป็นไปตามขั้นตอน และ
กระบวนการที่ถูกต้อง 
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2.2.10 การปรับปรุงกฎระเบียบด้านธุรกิจการค้า ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบ
การค้าให้มีความทันสมัยเพื่ออ านวยความสะดวกทางด้านการค้า สร้างความเป็นธรรมและยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

 2.3 ภาคเศรษฐกิจส่วนรวม 
 2.3.1 การสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพเป็นรากฐานการเติบโตของผลิตภัณฑ์

ประชาชาติที่ยั่งยืน ดังนั้นรัฐบาลจึงให้ความส าคัญแก่เป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการวัด
ความเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์ประชาชาต ิ

 
 เพื่อการนี้จะจัดท าแผนแม่บทการสร้างเสริมประสิทธิภาพแห่งชาติ โดยเป็นแผนร่วมกับ

เอกชนส าหรับภาคเศรษฐกิจที่ส าคัญ ให้เสร็จสิ้นภายใน 6 เดือน 
 2.3.2 การออม มุ่งสนับสนุนการออมในทุกระดับโดยใช้นโยบายการออมที่เหมาะสมและ

ส่งเสริมจิตส านึกในการประหยัดเพื่อลดหนี้สินในระดับครัวเรือนและเพื่อการด ารงชีพที่ดีในวัยสูงอายุ 
 2.3.3 การเงินและการคลัง ด าเนินนโยบายงบประมาณขาดดุลเพื่อให้สามารถรองรับการ

ขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างเพียงพอ และมีการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ ในขณะที่จะเสริมสร้างวินัย
ทางการเงินการคลังภาครัฐ โดยการใช้จ่ายอย่างมีเหตุผลและประหยัด 

 



3. นโยบายสังคม 
 รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมเข้มแข็งที่คนในชาติอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างสมานฉันท์บน

พื้นฐานของคุณธรรม โดยมีนโยบาย ดังนี้ 
 3.1 ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันท์ของคนในชาติ ให้เกิดความร่วมมือกัน

ในการกอบกู้และฟื้นฟูประเทศชาติในทุกด้าน โดยการสรุปบทเรียนจากปัญหาความแตกแยกร้าวฉาน และ
ความล้มเหลวในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวในอดีตแล้วน ามาปรับความเข้าใจของประชาชน สร้าง
กระบวนการแก้ไขปัญหาที่เน้นความสมานฉันท์ของคนในชาติ พร้อมทั้งส่งเสริมการเผยแพร่ตัวอย่างของ
ความร่วมมือที่ดีและมีความสุขของทุกชมชนอย่างต่อเน่ือง 

 3.2 จัดท าแผนปฏิรูปสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างสมานฉันท์ บนพื้นฐานคุณธรรม
ร่วมกับภาคประชาชน ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคสื่อมวลชนและสถาบันศาสนา เพื่อ
สร้างสังคมไทยที่ไม่ทอดทิ้งกัน สังคมที่ชุมชนท้องถิ่นและประชาสังคมเข้มแข็ง สังคมคุณธรรมและสังคม
ประชาธิปไตย 

 3.3 เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมน าความรู้ มุ่งมั่นที่จะขยายโอกาสทาง
การศึกษาของประชาชนให้กว้างขวางและทั่วถึง โดยค านึงถึงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับ 
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เสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีชีวิต
ประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของ
สถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนาและสถาบันการศึกษา การจัดการศึกษาจะเน้นการกระจาย
อ านาจไปสู่เขตพื้นที่ สถานศึกษาและท้องถิ่น รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคเอกชน เพื่อให้
การศึกษาสร้างคน และสร้างความรู้สู่สังคมคุณธรรม คุณภาพ สมรรถภาพและประสิทธิภาพ 

 3.4 พัฒนาสุขภาวะของประชาชนให้ครอบคลุมทั้งมิติทางกาย จิต สังคมและปัญญาโดยการ
ปฏิรูประบบสุขภาพเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงจากพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมที่เน้นการมีส่วนร่วม และพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพทั้งยามปกติและฉุกเฉินที่สมดุลทั้งการเสริมสร้างสุขภาพ การป้องกันโรค การบริการ
รักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงเป็นธรรมและจะเสนอให้มีการออก
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 

 3.5 ส่งเสริมกีฬาพื้นฐานและกีฬามวลชน เพื่อให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสได้เล่นกีฬา 
และออกก าลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี มุ่งเน้นการปลูกฝังความมีน้ า ใจนักกีฬาให้เป็น
ค่านิยมเกิดความสมานฉันท์ของคนในชาติ สนับสนุนกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและอาชีพไปสู่มาตรฐานใน
ระดับสากล 



  3.6 สร้างความเข้มแข็งของทุกชุมชนท้องถิ่นและประชาสังคมให้สามารถจัดการตนเอง
เกี่ยวกับความเป็นอยู่ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การปกครอง และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ตลอดจนสิทธิชุมชน โดยส่งเสริมบทบาทของครอบครัว ชุมชน องค์กร อาสาสมัคร ภาคธุรกิจ สถาบัน
ศาสนา ถาบันการศึกษารวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
การดูแลเด็กและเยาวชน คนพิการ คนสูงอายุและผู้ด้อยโอกาส การสนับสนุนสิทธิสตรี ตลอดจนความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 3.7 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มี
สันติสุขอย่างยั่งยืน บนฐานของวัฒนธรรมไทยและใช้สื่อทุกรูปแบบในการสร้างสรรค์สังคม ส่งเสริม รักษา 
สืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติและความหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อเชิดชูคุณค่าและจิต
วิญญาณของความเป็นไทย ตลอดจนสร้างความสามัคคี เอ้ืออาทรสมานฉันท์ของสังคมและประเทศชาติ 

 3.8 ปฏิรูประบบกระบวนการยุติธรรมโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมปรับปรุงระบบ
การสืบสวนสอบสวน การกลั่นกรองคดีและการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดคดี การควบคุมและฟื้นฟูผู้กระท าผิด 
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมและให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีการสร้างทางเลือกในกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ รวมทั้งให้ชุมชนมีบทบาทในการประนีประนอมข้อพิพาทและป้องกันเฝ้าระวังอาชญากรรมเพื่อ
ลดปริมาณคดี ความสูญเสียจากอาชญากรรม และความขัดแย้งของสังคม 

 3.9 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยงานและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
โดยน าระบบงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่มีมาตรฐานของเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของ 
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หน่วยงานและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 
4. นโยบายการต่างประเทศ 
 รัฐบาลมุ่งมั่นในการส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติ เสริมสร้างความเข้าใจ และความเชื่อมั่น

ของประชาคมระหว่างประเทศ โดยการด าเนินนโยบายที่เป็นมิตรกับนานาประเทศ และสานต่อความร่วมมือ
ระหว่างประเทศบนพื้นฐานของคุณธรรม ความโปร่งใส ค่านิยมประชาธิปไตย และการเคารพกฎหมาย
ระหว่างประเทศโดยเฉพาะกฎบัตรสหประชาชาติ และปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน รัฐบาลจึงก าหนด
นโยบายดังนี ้

 4.1 ด าเนินบทบาทเชิงรุกในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี เพื่อสนับสนุนความปรองดองและ
ความมั่นคงในชาติ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในภาคใต้ 

 4.2 ส่งเสริมให้เกิดมิตรภาพและความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน และในระดับอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาคและระหว่างภูมิภาค เพื่อให้เกิดเสถียรภาพ ความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน 



 4.3 เสริมสร้างความแข็งแกร่งของอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งจัดตั้งประชาคม
อาเซียน 

 4.4 ด าเนินบทบาทสร้างสรรค์ในกรอบ สหประชาชาติและกรอบพหุภาคีอ่ืนๆ เพื่อส่งเสริม
สันติภาพ ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน มนุษยธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน การ
แก้ไขปัญหาข้ามชาติและการสาธารณสุข 

 4.5 คุ้มครอบสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศและเสริมสร้างบทบาทของ
ชุมชนไทยในต่างประเทศ 

5. นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐ 
 สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน์ ท าให้การรักษาความมั่นคง

ของรัฐเป็นเร่ืองที่ต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากปัญหาวิกฤติการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น สามารถ
แพร่กระจายความรุนแรงได้อย่างรวดเร็วจนอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ และความสงบสุขของ
ประชาชนโดยรวม รัฐบาลจึงมีนโยบายดังนี้ 

 5.1 ส่งเสริมการผนึกก าลังระหว่างภาครัฐภาคเอกชน ภาคสังคมและวิชาการเพื่อการ
ป้องกันประเทศอย่างต่อเนื่องในยามปกติ และน าไปสู่การระดมสรรพก าลังเพื่อยกระดับขีดความสามารถ
ของกองทัพให้เพียงพอและทันเวลาในยามไม่ปกติ ทั้งนี้ในยามปกติรัฐบาลจะเสริมสร้างและใช้ศักยภาพของ
กองทัพสนับสนุนการพัฒนาพลังอ านาจของชาติทุกด้านเพื่อให้ประเทศมีความมั่นคงและมั่งคั่งภาย ใต้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสมานฉันท์ สามารถป้องกัน บรรเทาและแก้ไขปัญหาที่ส าคัญของชาติ 
ได้แก่ ปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยน้อมน าแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ 

เข้าถึง พัฒนา” และปัญหาภับคุกคามในรูปแบบใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ผู้ประสบภัยพิบัติการก่อการ
ร้าย รวมทั้งอาชญากรรมภายในประเทศและที่มีลักษณะข้ามชาติประเภทต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงยาเสพติด ผู้
หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย การค้าสิ่งของผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ และการกระท าอัน
เป็นโจรสลัด 
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 5.2 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมด้านความมั่นคง มีขีดความสามารถในการป้องกัน ป้องปรามและรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
สามารถยุติความขัดแย้งได้รวดเร็ว มีระบบการข่าวที่มีประสิทธิภาพ มีขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทางทหาร รวมทั้งอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อการพึ่งตนเองทางทหารและน าไปสู่การ
พัฒนา   ขีดความสามารถเพื่อความต่อเนื่องในการรบ มีระบบก าลังส ารอง ระบบการระดมสรรพก าลังและ
ระบบส่งก าลังบ ารุงที่เหมาะสมกับสถานการณ์ภัยคุกคาม นอกจากนี้จะสนับสนุนการสร้างความร่วมมือด้าน
ต่างประเทศ และด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน และมิตรประเทศเพื่อลด
ความหวาดระแวง    สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจสร้างสันติภาพและความสงบสุข รวมทั้งสนับสนุนภารกิจเพื่อ



สันติภาพและปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรมภายใต้กรอบของสหประชาชาติ และผลประโยชน์ของประเทศเป็น
หลัก 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี  
1. การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม       

พาณิชยกรรมการแปรรูปและผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภคและส่งออก 
2. การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. การยกระดับคุณภาพชีวิต  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน 
5. การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมีความสามารถด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศใน     

ระดับชาติ 
6. การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

นโยบายของผู้บริหารต าบลนางบวช 

  นโยบายผู้บริหารในการพัฒนาต าบลนางบวช โดยเน้นการพัฒนาภาคการเกษตร การศึกษา 
วัฒนธรรม  การเป็นท้องถิ่นน่าอยู่  เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนปลอดยาเสพติด ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
  “ท้องถิ่นน่าอยู่  มุ่งสู่ชุมชนภายใต้สังคมท่ีดี  เศรษฐกิจดี  สุขภาพดี  และการบริหารจัดการ
ท่ีดี” 
 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารต าบลนางบวช 
 

  1. นโยบายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค   
 

 มีนโยบายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่างเต็มก าลังความสามารถโดยการปรับปรุง
ถนนโดยการลงหินคลุกใน เขตพื้นที่หมู่ที่ 7 ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่ตัดผ่านกลางหมู่บ้านประชาชนใช้เป็น
เส้นทาง 
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คมนาคมเพื่อเดินทางไปประกอบอาชีพ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรไปยังต าบลใกล้เคียง และ  
ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมเต็มพื้นที่โดยปักเสาไฟฟ้า 
และเดินสายแรงต่ าให้ครบทุกหลังคาเรือน  ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย 

 

 2. นโยบายการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร   



 มีนโยบายที่จะช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการด าเนินการขุดลอกคลองธรรมชาติเพื่อท าการกัก
เก็บน้ าเอาไว้ใช้ในการท าการเกษตร และการขุดลอกคู คลองส่งน้ าในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อให้เกษตรกร
สามารถน าน้ ามาใช้ท าการเกษตรอย่างทั่วถึง  ก่อสร้างทางระบายน้ าป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง ก่อสร้างดาดคู 
คสล.พร้อมประตูปิดเปิดเพื่อใช้เป็นเส้นทางส่งน้ าในการท าเกษตรของประชาชนในพื้นที่  

 

 3. นโยบายด้านการศึกษา   
 ด าเนินการผลักดันให้เด็กนักเรียนและประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงโดยสนับสนุน

งบประมาณช่วยเหลือในการพัฒนาการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ก้าวทันเทคโนโลยี
สมัยใหม่โดยให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และสนับสนุนให้ประชาชน
ได้มีโอกาสใช้บริการอินเตอร์เน็ตฟรี โดยทั่วถึง 

 ในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้การสนับสนุนในด้านอาหารเสริม(นม)เด็กเล็กก่อนวัย
เรียน (0-5 ปี)    และดูแลให้การสนับสนุนอาหารกลางวัน , การตรวจสุขภาพ และจัดหาอุปกรณ์การเรียนการ
สอน เสื้อผ้า ชุดกีฬา   ของเล่น และในส่วนของโรงเรียนประถมบ้านเขาดินให้การสนับสนุนในด้านอาหาร
เสริม (นม), อาหารกลางวัน   และจัดหาอุปกรณ์การเรียน การสอนพร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เช่น 
กิจกรรมวันเด็ก  

 

  4.  นโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน  

 ด าเนินการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์โดยทั่วกัน มีการ
ด าเนินการส่งเสริมกิจกรรมออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ด าเนินการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดนก 
ฯลฯ และด าเนินการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านการรักษาสุขภาพอนามัย  ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นที่
เกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  และสนับสนุนการโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน  (อสม.) 

 

 5.  นโยบายการให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส    

 จากข้อมูลที่ได้มีการส ารวจโดยสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชและเจ้าหน้าที่พบว่า
ในขณะนี้ในเขตพื้นที่ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์  ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุ
แห่งชาติว่าด้วย 
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หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. 2552  ได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพครบทุกคนเรียบร้อย
แล้ว    

 



 6.  นโยบายการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ว่างงาน   

 มีนโยบายที่จะท าการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ว่างงานให้สามารถมาประกอบอาชีพเสริมอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากประกอบอาชีพรับจ้างโดยจะท าการประสานงานกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
สุพรรณบุรี  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน (ก.ศ.น.) และส านักงานพัฒนาชุมชน ในการที่จะจัดส่ง
บุคลากรมาท าการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนได้มีทางเลือกใหม่ในการประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัว และ
ยังจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกลุ่มอาชีพ  กลุ่มแม่บ้าน ฯลฯ ในเขตพื้นที่อีกทางหนึ่งด้วย 

 

 7.  นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติด   
 มีการบูรณาการ การท างานร่วมกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ  ภาคองค์กรประชาชน  เพื่อจะ

ผลักดันการท างานแก้ไขปัญหายาเสพติดให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม  สนับสนุนงบประมาณอุดหนุนแก่
หน่วยงาน ใน การด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด อาทิ สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นต้น และนอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชนางมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชซึ่งมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชเป็น
ประธานศูนย์ ฯ และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชเป็นเลขานุการศูนย์ ฯ  และยังมีการการเฝ้าระวัง
ป้องกัน ผู้ติดยาเสพติดรายเดิม และผู้ติดยาเสพติดรายใหม่ รวมทั้งผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจเกี่ยวข้องกับยา
เสพติด โดยจะมีการด าเนินการทั้งด้านการสุ่มตรวจสารเสพติด การบ าบัด รักษาให้แก่ผู้ติดยาเสพติด และจัด
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่ประชาชนในต าบล 

 

 8.  นโยบายการส่งเสริมกีฬาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
        มีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันกีฬาในเขตพื้นที่ จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อม
สัมพันธ์ภายในต าบล และส่งกีฬาร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น การแข่งขันฟุตบอลต าบลคัพ เป็นต้น 
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม เช่น ประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุในเทศกาลสงกรานต์  ท าบุญตัก
บาตรวันเข้าพรรษา ประเพณีท าบุญตักบาตรเทโวในวันออกพรรษา  การท าบุญวันขึ้นปีใหม่  ประเพณีวัน
ลอยกระทง ฯลฯ 

3.2  ปัจจัยและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 

  เพื่อให้การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีระบบและสามารถทราบถึงข้อมูล และ
ปัญหาความต้องการต่าง ๆ  จึงต้องมีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช  เพื่อ
ประเมินสถานภาพการพัฒนา ในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นจึงใช้เทคนิค  SWOT  
Analysis  มาใช้  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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  การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
 1.   จุดแข็ง  (Strength) 
 (1)   องค์การบริหารส่วนต าบล มีที่ท าการอยู่ห่างจากอ าเภอเดิมบางนางบวชเพียง               
               5 กิโลเมตรและอยู่ห่างจากจังหวัดสุพรรณบุรี  44  กิโลเมตร มีการคมนาคมที่สะดวก                  
                 โดยใช้เส้นทางถนนสายสุพรรณบุรี – ชัยนาถ 
 (2)   มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ และหน่วยงานอื่นๆ อย่างต่อเน่ือง 
 (3)   มีน้ าใช้ในการเกษตรค่อนข้างสมบูรณ์เพราะมีแม่น้ าท่าจีนเป็นแม่น้ าสายหลักไหลผ่าน 
                หลายหมู่บ้านในต าบล  
 (4)   มีสภาพลักษณะพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก 
 (5)   มีเอกภาพในด้านการนับถือศาสนา  
 (6)   มีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง   
                    เช่น  ประเพณีสงกรานต์  ประเพณีตักบาตรเทโววัดเขาขึ้น (วัดเขานางบวช)  ฯลฯ 
 (7)   ประชาชนพูดภาษาถิ่นเป็นเอกลักษณ์  มีจิตส านึกรักถิ่นเกิด  
 (8)   มีผู้น าชุมชนที่มีความเข้มแข็ง  มีความรักใคร่สามัคคี 
 (9)   ประชาชน องค์กรเอกชน ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และตรวจสอบ ติดตามการ 

                       ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 2.    จุดอ่อน  (Weakness) 
 (1)    ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในภาคการเกษตร มีรายได้ต่ า 
 (2)    ลักษณะพื้นที่หมู่ที่  7 , 8  เป็นเนินเขาเต้ียๆ เป็นอุปสรรคต่อการขยายชุมชน  
 (3)    ในเขตพื้นที่ประสบปัญหาภัยธรรมชาติซ้ าซาก 
 (4)    มีพื้นที่สาธารณะไม่เพียงพอ ท าให้การพัฒนาปรับปรุงด้านต่างๆ เช่น สร้างอาคารที่

ท า                        การแห่งใหม่  การสร้างสวนสาธารณะ การสร้างสนามกีฬา ฯลฯ เป็นไปได้
ยาก 

 (5)    เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดความรู้ในเร่ืองการใช้สารเคมีในการเกษตรมีการใช้สารเคมี
                                      
                      เกินความเหมาะสมและความจ าเป็น ขาดความเข้มแข็งของการด าเนินงานเป็นกลุ่มใน
            
                      ด้านการวางแผนการผลิต ไม่มีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการ
            
                      และสภาวะตลาด ฯลฯ  ท าให้ต้นทุนการผลิตสูง ก่อให้เกิดหนี้สิน 

  (6)    ไม่มีสถานีอนามัยอยู่ในเขตพื้นที่ ท าให้การด าเนินการทางด้านสาธารณสุขไม่สะดวก 
            (7)    ไม่มีโรงเรียนระดับมัธยมอยู่ในเขตพื้นที่ ท าให้ไม่สามารถสนองตอบความต้องการ    



                                    ของเด็กนักเรียน ท าให้เด็กนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อต้องเดินทางไกล ค่าใช้จ่าย 
                                  สูงขึ้นเป็นการเพิ่มภาระให้ผู้ปกครอง 
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   (8)    ระบบสาธารณูปโภคในเขตพื้นที่ไม่เพียงพอ 
 (9)    บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระบบการ

                        บริหารสมัยใหม่ และระบบเทคโนโลยีต่างๆ 
  การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 

 3.  โอกาส  (Opportunity) 
(1) มีกฎหมายต่าง ๆ  ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

                       เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ร.บ.ก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจาย                       อ านาจฯ  พ.ศ.2542 เป็นต้น   

(2) นโยบายของรัฐบาลเอ้ือต่อการพัฒนาแก้ปัญหาชุมชน 
(3) นโยบายของจังหวัดเอ้ือต่อการแก้ปัญหาในพื้นที่ 
(4) มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการอ่ืนๆและองค์กรต่าง ๆท าให้มีวิสัยทัศน์

                         กว้างไกลขึ้น 
 4.    อุปสรรค   

(1) สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองในระดับประเทศ  ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
(2) งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชยังมีไม่มากเพียงพอ ที่จะ 

                       ด าเนินการในด้านการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ ๆ                          
(3) องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานระดับ

          จังหวัดเท่าที่ควร 
(4) ขาดความร่วมมือเป็นเครือข่ายทางธุรกิจ และภาคเกษตร เช่น การร่วมมือกันจัดตั้ง

                      โรงสีชุมชน 
(5) โรงสีและลานตากข้าวที่รับซื้อข้าวยังเป็นผู้ก าหนดราคารับซื้อข้าว ส่งผลให้ราคา 

ข้าวต่ า เกษตรกรขาดทุนหรือหักรายได้แล้วเหลือน้อยมาก  เกษตรกรใช้สารเคมีมาก
                        เกินควรท าให้มีสารพิษตกค้างในร่างกาย ส่งผลต่อสุขภาพ อนามัย  

 
 
 


