บทที่ 1
บทนํา
1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
บทบาทอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมเพียงแตมีหนาที่ในการ
ใหบริการสาธารณะพื้นฐานเทานั้น แตยังขยายบทบาทหนาที่ออกไปครอบคลุมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น ทั้งยังเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวม ในการ
บริ ห ารและตรวจสอบการปฏิบั ติ งานขององคกรปกครองส วนท องถิ่ นมากขึ้ นด วย
ดั งนั้ นองค กร
ปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง จึงมีความจําเปนที่จะตองใชทรัพยากรรายไดทมี่ ีอยูนั้นใหคุมคา เกิดประโยชน
สูงสุด และมีค วามโปร งใสมากที่สุด แกป ระชาคมทั้งในป จจุบั นและอนาคตการวางแผนนั บ เปนกลไกสําคั ญ
ประการหนึ่งที่จะทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบรรลุจุดมุงหมายดังกลาว พระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแ กองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
บัญญัติใหองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง ภายใตการ
ตรวจสอบดู แ ล ของหน ว ยงานรั ฐ และผ า นกระบวนการมี ส  ว นร ว มของประชาชน และระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ไดกําหนด
องคกรจัดทําแผนพัฒนาและองคกรประสานแผนพัฒนาทองถิ่น รวมถึงกําหนดประเภทและความหมายของ
การพัฒนาทองถิ่นไวอยางชัดเจน โดยแผนพัฒนาทองถิ่น นั้นมี 2 ประเภท คือ
1. แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (เปนแผนระยะยาว)
2. แผนพัฒนาสามป (เปนแผนพัฒนาที่ตองมีการทบทวนและจัดทําทุกป)
แผนยุ ทธศาสตร การพั ฒนานั้ น หมายความว า แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสัง คมขององค กร
ปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งแสดงถึง
วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด อําเภอ และแผนชุมชนโดย
แผนยุทธศาสตรการพัฒนานี้ใชเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิน่ อีกดวย
ดังนั้น การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอันเปนกระบวนการกําหนดทิศทางในอนาคตขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เนื่องจากเปนแผนพัฒนาที่มุงไปสูสภาพการณ ที่ตองการ
ใหเกิดขึ้นในอนาคต และแนวทางในการบรรลุถึงสภาพการณนั้นบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห
ขอมูลอยางรอบดาน ทั้งดานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม การบริหารจัดการตลอดจนมีการ
ปรับปรุง เปลี่ย นแปลงไปตามสถานการณห รือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งมิติ ในพื้นที่ขององคการ
บริหารสวนตําบล พื้นที่ใกลเคียง พืน้ ที่ในระดับอําเภอ จังหวัด ภูมิภาค และประเทศ ที่เปนระบบ เพื่อ
เปนกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาใหมงุ ไปสูภาวะอันพึงประสงคไดอยางเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงใน
สังคม โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับศักยภาพของทอง
ถิ่นและปญหาหรือความตองการของประชาชนในทองถิ่นนั้นดวย
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่ดี จะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห
ขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ ทั้งนี้ เพื่อใหแ ผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

สามารถนําไปสูการแกไขปญหาและสนองตอบความตองของประชาชนใหทองถิ่นไดอยางแทจริงอยางรอบดาน
หมายถึง การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองอยูบนพื้นฐานของการ
คํานึงถึงสภาพการณที่ตองการจะบรรลุ และการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งมิติดานการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดลอม องคกร (การบริหารจัดการ) และการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจน
มิติในเชิงพื้นที่ ทั้งพื้นที่ใกลเคียงขยายไปสูพื้นที่ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับประเทศ ระดับทวีป จนกระ
ทั้งในระดับโลกดวย สาเหตุที่ตองมองอยางรอบดาน ก็เพราะวา ในโลกของความจริงนั้นปรากฏการณที่เกิดขึ้น
ทั้งในดานเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม สังคมและองคกร ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับทวีปและในระดับ
โลกลวนสงผลกระทบตอเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไมทางตรงก็ทางออม จึงกลาวไดวา ปรากฏการณ
ทั้ง 4 ดานที่เกิดขึ้นกับเขตพื้นที่ 4 ระดับนี้ ลวนถือเปนสภาพแวดลอมที่ควรตองคํานึงถึงในกระบวนกาวางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาทั้งสิ้น
ดังนั้ นในการวางแผนยุทธศาสตร การพัฒนาจึงไมควรมองรอบด านแตเ พียงเขตพื้นที่ การปกครอง
ตนเองเทานั้น แตตองมองใหกวางออกไปครอบคลุมเขตพื้นที่อื่นดวย ทั้งนี้เพื่อใหการวางแผนยุท ธศาสตรการ
พัฒนามีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการรับมือกับสถานการณหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาจากเขต
พื้นที่เหลานั้นอยางรูเทานั้นจนทําใหสามารถใหประโยชนจากสถานการณไดอยางเต็มที่หรือหนทางในการปอง
กันอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได(Proactive)
อยางเปนระบบ หมายถึง การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตอง
ดําเนินอยางเปนขั้นตอน ซึ่งประกอบดวย 9 ขั้นตอน ดังนี้
1. การรวบรวมขอมูลและเปนปญหาสําคัญ
2. การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของทองถิ่นในปจจุบันและกําหนดประเด็น
ในการพัฒนา
3. การกําหนดวิสยั ทัศนและพันธกิจ ของการพัฒนาทองถิ่น
4. การกําหนดเปาประสงคหรือเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น ใหแตละพันธกิจ
5. การกําหนดยุทธศาสตรใหครอบคลุมทุกดาน
6. การกําหนดกลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและบูรณาการแนวทางการพัฒนาทองถิ่น
7. การกําหนดตัวชี้วดั ระดับกลยุทธเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของแตละยุทธศาสตร
8. การอนุมตั แิ ละประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
9. การประเมินประเมินและติดตามผลของแผนยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาทีย่ ังยืน
1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
1. เพื่อเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีทิศทางแนวทางการพัฒนาที่สอดคลองกับการพัฒนาอําเภอ
การพัฒนาจังหวัด การพัฒนากลุมจังหวัดและการพัฒนาประเทศ
3. เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจัดสรรทรัพยากรทางการบริหารเพื่อแกไขปญหา และ
พัฒนาทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองตอความตองการของประชาชนใหไดรับประโยชนสูงสุด
เพื่อประโยชนสุขของประชาชน
1.3 ขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
1. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่นประชุมประชาคมเพื่อนํายุทธศาสตรการพัฒนา

ระดับชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ
พรอมทั้งปญหาและความตองการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และขอมูลพื้นฐานตางๆ และการวิเคราะห
ศักยภาพของตําบลมารวมกําหนดเปนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลแมต๋ํา
2. องค การบริ ห ารส วนตํ าบลพลงแม ต๋ํ า จั ด ทํ าแผนยุ ท ธศาสตร การพั ฒ นาตามระเบี ย กระทรวง
มหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา พ.ศ. 2548 โดยมีขั้นตอนการจัดทําดังตอ ไปนี้
3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัด ทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตํา บลแมต๋ํารวบรวมแนวทาง
และขอมูล นํามาวิเคราะหเพื่อจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลแมต๋ํา
4. คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมต๋ํา พิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เพื่อ
เสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลแมต๋ํา
5. นายกองค การบริ ห ารสวนตําบลแมต๋ํ า เสนอร า งแผนยุท ธศาสตร ก ารพั ฒนาต อสภาองคการ
บริหารสวนตําบลแมต๋ํา เพื่อใหความเห็นชอบ
6. องคการบริห ารสวนตําบลแมต๋ํา นําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่จัด ทําขึ้นประกาศใหประชาชน
ทราบ และใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลสามป
1.4 ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
1. องคการบริหารสวนตําบลแมต๋ํา มีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่สอดคลองกับการพัฒนาอําเภอการ
พัฒนาจังหวัด การพัฒนากลุมจังหวัด และการพัฒนาประเทศ เพื่อประยุกตใชในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
2. องคการบริหารสวนตําบลแมต๋ํา สามารถจัด สรรทรัพยากรทางการบริ หารเพื่อแกไขปญหาและ
พัฒนาทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ ตอบสนองตอความตองการของประชาชนใหไดรับประโยชนสูงสุด เพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชน
3. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนการแสดงศักยภาพ ประสิทธิภาพ และภาพลักษณที่ดีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสูสาธารณชนองคการบริหารสวนตําบลแมต๋ํา ซึ่งเปนองคกรปกครองสวนทองถิน่ แหงหนึง่
ไดเล็งเห็นถึงความจําเปนและความสําคัญในการจัดทําแผนยุทธศาสตรในการพัฒนา และเพื่อใหเปนไปตาม
กฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของ จึงจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมต๋ํา
ขึ้น เปนแผนพัฒนาทองถิ่นระยะยาวครอบคลุมระยะเวลา 5 ป ระหวางป พ.ศ. 2558 - 2562 สําหรับใช
เปนแนวทางและกรอบปฏิบัติในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมต๋ํา ใหบรรลุถึงวิสัยทัศน พันธกิจและ
จุดมุงหมายที่กําหนดไวสืบตอไปในอนาคต
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สภาพทัว่ ไปและขอมูลพื้นฐานที่สําคัญขององคการบริหารสวนตําบลแมต๋ํา
อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
สภาพทั่วไป
ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต
องคการบริหารสวนตําบลแมต๋ํา ตั้งอยูทางทิศเหนือของอําเภอพญาเม็งราย หางจากที่ทําการอําเภอ
พญาเม็งราย 15 กิโลเมตร มีเนือ้ ที่ประมาณ 46 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 28,750 ไร
อาณาเขตติดตอ
ทิศเหนือ
ติดตอกับตําบลตาดควัน
อําเภอพญาเม็งราย
ติดตอตําบลหวยซอ
อําเภอเชียงของ
ทิศใต

ติดตอกับตําบลเม็งราย

อําเภอพญาเม็งราย

ทิศตะวันออก

ติดตอกับตําบลยางฮอม

อําเภอขุนตาล

ทิศตะวันตก

ติดตอกับตําบลแมเปา

อําเภอพญาเม็งราย

ภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเปนที่ราบลุมที่ราบเชิงเขา เหมาะสําหรับทําการเกษตร มีแมน้ําสายหลัก 3 สาย
ที่สําคัญ คือ 1.หวยบอแสง 2.ลําน้ําต๋ํา 3.หวยน้ําบอ
การปกครอง
แบงออกเปน 11 หมูบ าน ไดแก
หมูที่ 1
หมูที่ 2
หมูที่ 3
หมูที่ 4
หมูที่ 5
หมูที่ 6
หมูที่ 7
หมูที่ 8
หมูที่ 9
หมูที่ 10
หมูที่ 11
ประชากร
หมูที่

ชื่อหมูบาน

บานแมต๋ํานอย
บานบอแสง
บานสันเวียง
บานปามวง
บานแมต๋ํากลาง
บานสันรวกทอง
บานสันมะปน
บานปามื่น
บานแมต๋ําใต
บานแสงใต
บานแมต๋ําตนโพธิ์

จํานวนครัวเรือน

จํานวนประชากร
ชาย

หญิง

รวม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

บานแมต๋ํานอย
บานบอแสง
บานสันเวียง
บานปามวง
บานแมต๋ํากลาง
บานสันรวกทอง
บานสันมะปน
บานปามื่น
บานแมต๋ําใต
บานแสงใต
บานแมต๋ําตนโพธิ์
รวม

109
137
122
165
139
154
109
144
217
119
144

150
227
185
244
235
222
181
221
317
223
266

1,559

2,471

139
215
186
270
246
233
186
233
322
201
280
2,511

289
442
371
514
481
455
367
454
639
424
546
4,982

ขอมูล ณ เดือน มีนาคม พ.ศ.2557

สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจในป 2556 พบวา ประชากรสวนใหญมอี าชีพเกษตรกรรม ไดแก ทํานา ทําไร ทํา
สวน และมีหนวยธุรกิจในเขตองคการบริหารสวนตําบล ไดแก
รานคา
66
แหง
โรงสี
12
แหง
ปมน้ํามัน(แบบหัวจาย)
5
แหง
ปมหลอด
3
แหง
ตลาด
4
แหง
อู/ รานซอมรถ
7
แหง
รานตัดผมและรานเสริมสวย
6
แหง
อุตสาหกรรมครัวเรือน
1
แหง
รานเกมส/อิเตอรเน็ต
4
แหง

สภาพทางสังคม
ศาสนา
วัด/สํานักสงฆ มี จํานวน

9 แหง

1. วัดบอแสง
2. วัดแมต๋ํากลาง
3. วัดพระธาตุกแู กว
4. วัดแมต๋ํานอย
5. วัดดงสะตาก
6. วัดพระธาตุแสงแกวมณีโพธิ์ธาราม

หมูที่ 2
หมูที่ 5
หมูที่ 8
หมูที่ 9
หมูที่ 1
หมูที่ 10

7. วัดปามวง
8. สํานักสงฆมอนเศรษฐี
9. สํานักสงฆมอนผาสิงห

หมูที่ 4
หมูที่ 8
หมูที่ 6

การสาธารณสุข
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแมต๋ํา
สถานพยาบาล

1
1

แหง
แหง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ตูย ามตํารวจ
อปพร.
สมาชิกตํารวจบาน
ทีมกูช ีพกูภ ยั

1
110
50
10

แหง
คน
คน
คน

การบริการขั้นพื้นฐาน
การคมนาคม การจราจร (ทางสายหลัก)
1) ทางหลวงหมายเลข 1174 ผาน 4 หมูบานคือ หมูที่ 1 ,4 ,6 และ 9
2) ทางหลวงแผนดิน สายชมภู – ทุงงิ้ว ผาน 4 หมูบานคือ หมูที่ 3 ,5 ,9 และ 11
3) ถนนลาดยาง รพช. ตัดผาน 5 หมูบาน คือ หมูที่1,3, 4, 5, 8,9 และ 11
5) ถนนลาดยาง รพช.เชื่อมตําบลตาดควัน 1 สาย
4) ถนนลูกรังเชื่อมตําบลเม็งราย 1 สาย
การโทรคมนาคม
มีตูบริการโทรศัพทสาธารณะ

จํานวน

5

ตู/เครื่อง

การไฟฟา
ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟาใช

จํานวน

11

หมูบาน

แหง

พื้นที่

1,000

ขอมูลอืน่ ๆ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
ปาชุมชน
จํานวน

7

ไร

พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ
ขาว,ขาวโพด,ถั่วลิสง,ยางพารา,ลําไย
การปศุสัตว
โคเนือ้ , กระบือ, สุกร, ไก, เปด
ขอมูล จปฐ. ป พ.ศ 2557 จากการสํารวจทั้งหมด 1,197 ครัวเรือน มีครัวเรือนที่ตกเกณฑ จปฐ.
ดานรายไดเฉลีย่ ต่ํากวาเกณฑ จํานวน - ครัวเรือน

พื้นทีก่ ารเกษตร
พื้นที่การเกษตรมีประมาณ 18,521 ไร จํานวนเกษตรกรที่ยึดอาชีพดานการเกษตรเปนอาชีพหลัก
ประมาณ 1,104 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
พืชเศรษฐกิจ คือ ขาว ลําไย ขาวโพด ยางพารา
การศึกษา
ระดับกอนวัยเรียน
- ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก
โรงเรียนประถมศึกษา

จํานวน
จํานวน

3
4

แหง
แหง

จํานวนเด็กเล็ก 77 คน
จํานวนนักเรียน 310 คน
(ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557)

ศักยภาพองคการบริหารสวนตําบลแมต๋ํา
คณะผูบริหาร
สมาชิกสภา อบต. 11 หมูบ าน
พนักงานสวนตําบล
พนักงานจาง

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

สํานักงานปลัด
1. นายชูพงษ
2. นายทัชชนัจ
3. นางสาวรัชนี
4. นางดาวเรือง
5. นายวินยั
6. นางนัทธหทัย
7. นางรัตนา
8. นายพิเชษฐ
9. นางพัฒนันท
10 นางธารทิพย
11. นายวรวิทย
12. นายวิชาญ
13. น.ส.ทัศนีย
14. สิบตรีเทวา

แกนสาร
อนุเคราะห
วรรณสอน
อริแสน
ไชยนาเหลือง
ขันขยัน
หอธิวงค
อินตะเขื่อน
จินะการ
แกววงค
โนมูล
ใจคํา
ยั่งยืน
ทาระจีน

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
บุคลากร
นิติกร
นักพัฒนาชุมชน
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
เจาหนาที่ปองกันบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานจาง (ผูช วยเจาหนาที่ธุรการ)
พนักงานจาง (ผูช วยเจาหนาทีบ่ ันทึกขอมูล)
พนักงานจาง (พนักงานขับรถยนต)
พนักงานจาง (คนงานทั่วไป)
พนักงานจาง (คนงานทั่วไป)
พนักงานจาง (คนงานทั่วไป)

สวนการคลัง
1. นางปนเพชร
2. นางวิภาพร

เทพสมบัติ
ธัญสิรินุกูล

หัวหนาสวนการคลัง
นักวิชาการจัดเก็บรายได

4
22
12
17

คน
คน
คน
คน

3. นางสาวสุพรรณี
4. นายชานนท
สวนโยธา
1. นายเกรียงไกร
2. วาที่รอยตรีชยั วุฒิ
3. นายวีระศักดิ์
สวนการศึกษา
1. นางนารินทร
2. นางกาญจนี
3. นางพัชนีย
4. นางสาวจารุมาศ
5. นางนารินทร
6. นางเย็นรุง
7. นางชุลีพร
8. นางสาวกรรณิกา
ระดับการศึกษาของบุคลากร
ระดับ ปริญญาโท
ระดับ ปริญญาตรี
ระดับ ปวส.
ระดับมัธยม / อาชีวะ

จันทรแกว
อโนราช

พนักงานจาง (ผูช วยเจาหนาที่จดั เก็บรายได)
พนักงานจาง (ผูช วยเจาหนาทีพ่ ัสดุ)

ราชศักดิ์
ปงมูล
เกทารัง

นายชางโยธา
พนักงานจาง(ผูชวยชางโยธา)
พนักงานจาง(คนงานทั่วไป)

คําของ
ยอดสุวรรณ
แสงเพชร
บางโปง
คําของ
วงศวิเชียร
นอยจันทร
กุมทา

ครูผดู แู ลเด็ก
พนักงานจาง(ผูด ูแลเด็ก)
พนักงานจาง(ผูด ูแลเด็ก)
พนักงานจาง(ผูด ูแลเด็ก)
พนักงานจาง(ผูด ูแลเด็ก)
พนักงานจาง(ผูด ูแลเด็ก)
พนักงานจาง(ผูด ูแลเด็ก)
พนักงานจาง(คนงานทั่วไป)

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

7
17
2
3

คน
คน
คน
คน

บทที่ 3
........................................

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ( 2555 – 2559 )
………………………………………………………….
การพัฒนาประเทศใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางมีคณ
ุ ภาพและ
ยั่งยืน ภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณไดย ากและ
ซับซอนมากยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไดกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาที่
เหมาะสม โดยเรงสรางภูมิคุมกันเพื่อปองกันปจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศดานตางๆ ใหเขมแข็ง
ควบคูไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพ มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและไดรับประโยชน จากการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม รวมทั้งสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรู และความคิด
สรางสรรคบนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นําไปสูการพัฒนาประเทศที่มั่นคงและ
ยั่งยืน ยุทธศาสตรการพัฒนาที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีดังนี้
5.1 ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม ใหความสําคัญกับ
5.1.1 การสรางความมั่น คงทางเศรษฐกิ จและสังคม ให ทุกคนในสังคมไทยควบคูกับ การเสริมสรางขี ด
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสรางโอกาสในชีวิตใหแกตนเอง มุงปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหมี
ฐานการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มีความหลากหลายและแข็งแกรงมากขึ้น สงเสริม
การจัดสรรทรัพยากรใหเกิดความเปนธรรม ปรับโครงสรางภาษีทั้งระบบใหส นับสนุนการกระจายรายไดและ
เปนเครื่องมือสรางความเปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและการถือครองทรัพยสิน พัฒนาการใชประโยชน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการเขาถึงขอมูลขาวสารในการพัฒนาอาชีพ สงเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนใน
การเสริมสร างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแกค นในสั งคมไทย รวมทั้งยกระดั บคุณภาพระบบการ
คุมครองทางสังคมใหครอบคลุมทุกคนอยางทั่วถึง สอดคลองกับความตองการและความจําเปน
5.1.2 การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เนนการสรางภูมิคุมกันระดับปจเจก และสราง
การมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ มุงพัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพ
และมีชองทางการเขาถึงอยางเทาเทียมและทั่วถึง การจัด หาที่อยูอาศัยของผูมีรายไดนอย การเขาถึงระบบ

สาธารณูปโภค พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการเงินฐานราก
และระบบการออมที่หลากหลาย เสริมสรางเจตคติดานความเสมอภาคระหวางหญิงและชาย และพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลในการคุมครองทางสังคมใหครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิท ธิ และสามารถเขาถึงบริการอยางมี
ประสิทธิภาพ
5.1.3 การเสริมสรางพลังใหทุกภาคสวนสามารถเพิ่มทางเลือ กการใชชีวิตในสังคมและมีสว นรว มในเชิง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไดอยางมีคุณคาและศักดิ์ศรี ใหทุกคนสามารถแสดงออกทางความคิดอยาง
สรางสรรค เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปญหาของชุมชนดวยตนเอง สนับสนุน
การรวมกลุมอาชีพที่ส อดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ สงเสริมใหภ าคเอกชน ภาคประชาสังคมและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนพลังรวมในการพัฒนาสังคม พัฒนามาตรฐานระบบการคุมครองผูบริโภคเพิ่มชอง
ทางการเขาถึงขอมูลและองคความรูเกี่ยวกับสิทธิของผูบริโภค สงเสริมบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการ
ตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
5.1.4 การสานสรางความสัมพันธของคนในสังคมใหมีคุณคารว มและตระหนัก ถึงผลประโยชนของสังคม
และเสริมสรางการบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส มีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบที่
รัดกุม โดยสรางคานิย มใหมที่ยอมรับ รวมกันบนฐานของความไวเนื้อเชื่อใจและเกื้อกูลกันในสังคม สงเสริม
วัฒนธรรมการเมืองที่มีธรรมาภิบาลนําไปสูการเปนประชาธิปไตยที่ถูกตองและ(11)เหมาะสม เสริมสรางระบบ
บริหารราชการใหเขมแข็งมีประสิทธิภาพ มีระบบถวงดุลอํานาจการตรวจสอบที่เขมงวดและรอบดาน พัฒนา
ขาราชการใหมีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับ ผิดรับชอบ ปฏิรูปการเมืองไทยทั้ง
ระบบใหเปนประชาธิปไตยของมวลชน สรางความเทาเทียมในกระบวนการยุติธรรมและเพิ่มชองทางในการรับ
ขอรองเรียนและใหความชวยเหลือเยียวยาแกผูเสียหายและผูไดรับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม รวมทัง้
สนับสนุนการใชสื่อเพื่อสังคมทั้งในระดับประเทศและทองถิ่น และสังคมออนไลนใหเ ปนพลังหนุนเสริมการ
พัฒนา
5.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับ
5.2.1 การปรับโครงสรางและการกระจายตัวประชากรใหเหมาะสม เปนการสงเสริมคูส มรสที่มีความพรอม
ใหมีบุตรเพิ่มขึ้นและรักษาระดับอัตราเจริญพันธุไมใหต่ํากวาระดับที่เปนอยูปจจุบันสนับสนุนการกระจายตัว
และสงเสริมการตั้งถิ่นฐานของประชากรใหเหมาะสมสอดคลองกับศักยภาพ โอกาสและทรัพยากรธรรมชาติ
ของพื้นที่
5.2.2 การพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอ การเปลี่ยนแปลง มุงพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวงวัย
สอดแทรกการพัฒนาคนดวยกระบวนการเรีย นรูที่เสริมสรางวัฒนธรรมการเกื้อกูล พัฒนาทักษะใหคนมีการ
เรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต ตอยอดสูการสรางนวัตกรรมที่เกิดจากการฝกฝนเปนความคิดสรางสรรคปลูกฝงการ
พรอมรับฟงความคิดเห็นจากผูอื่น และจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย มีระเบีย บวินัย พัฒนาคนดวยการเรียนรูใน
ศาสตรวิทยาการใหสามารถประกอบอาชีพไดอยางหลากหลาย สอดคลองกับแนวโนมการจางงานและเตรียม
ความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สรางจิตสํานึกใหคนไทยมีความรับผิดชอบตอสังคม เคารพกฎหมาย
หลักสิท ธิ มนุ ษยชน สรางคา นิยมการผลิ ตและบริโภคที่ รับ ผิด ชอบตอสิ่งแวดล อม เรีย นรู การรองรับ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ

5.2.3 การสงเสริมการลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพอยางเปนองครวม โดยสรางเสริมสุขภาวะคนไทยใหมีความ
สมบูรณแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ พัฒนาความรูและทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองครอบครัว ชุมชน
สร า งการมี ส วนร วมในการพั ฒนานโยบายสาธารณะที่เ อื้ อ ต อสุ ข ภาพ ควบคู กับการพั ฒนาระบบบริ การ
สาธารณสุข ใหมีคุณภาพ พรอมทั้งการสงเสริมการแพทยทางเลือก การพัฒนาระบบฐานขอมูลสุข ภาพของ
ประเทศ การพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุขใหเหมาะสมทั้งการผลิตและการกระจายบุคลากรตลอดจนการใช
มาตรการการเงินการคลังเพื่อสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

5.2.4 การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต มุงสรางกระแสสังคมใหการเรียนรูเปนหนาที่ของคนไทยทุกคน มี
นิสัยใฝรู รักการอานตั้งแตวัยเด็ก และสงเสริมการเรียนรูรวมกันของคนตางวัย ควบคูกับการสงเสริมใหองคกร
กลุมบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเปนแหลงเรียนรูอยางสรางสรรค สื่อสารดวยภาษาที่เขาใจ
งาย รวมถึงสงเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน และสรางสังคมแหงการเรียนรู
ที่มีคุณภาพและสนับสนุนปจจัยที่กอใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต
5.2.5 การเสริ มสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม เปนการเสริมสร างความเขมแข็ง และพัฒนา
บทบาทของสถาบันหลักทางสังคมใหเอื้อตอการพัฒนาคน สรางคานิยมใหคนไทยภูมิใจในวัฒนธรรมไทย และ
ยอมรับความแตกตางของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ล ดปญหาความขัด แยงทางความคิด และสราง
ความเปนเอกภาพในสังคม สร างเครื อข า ยความรวมมือทางวั ฒนธรรมร วมกั บ ประชาคมโลกโดยเฉพาะ
ประชาคมอาเซียนใหเกิด การไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ย นเรียนรู สงเสริมความเขาใจ
ระหวางประชาชนในการเรียนรูประวัติศาสตร วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลขาวสาร(12)
5.3 ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ใหความสําคัญกับ
5.3.1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน มุงรักษา ปองกัน
และคุมครองพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร สนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยมีที่ดินเปนของตนเองหรือมีสิท ธิ
ทากินในที่ดิน ใชมาตรการทางภาษีเพื่อบังคับหรือจูงใจใหบุคคลผูถือครองที่ดินทําประโยชนในพื้นที่ดังกลาว
มากขึ้น สนับสนุนการกระจายการถือครองที่ดินอยางเทาเทียมและเปนธรรมเรงรัดการจัดใหมีองคกรและ
ระบบบริหารจัดการที่ดินใหเปนรูปธรรมโดยเร็ว พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เปนฐานการผลิต ภาคการเกษตร
ฟนฟูและสงเสริ มคานิย ม วัฒนธรรมที่ดี และวิถีชี วิตทางการเกษตรที่ใหค วามสํ าคัญกับ การพัฒ นาระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน
5.3.2 การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนา
อยางตอเนื่อง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน สนับสนุนการผลิต ทางการเกษตรที่สอดคลองกับ
สภาพพื้นที่ ควบคุมและกากับดูแลใหมีการนาเขาและใชสารเคมีทางการเกษตรที่ไดมาตรฐาน ปรับปรุงบริการ
ขั้นพื้นฐานเพื่อการผลิตใหทั่วถึง สงเสริมการผลิตที่คงไวซึ่งความหลากหลายของพันธุพืช และสัต วที่เหมาะสม
กับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดลอมของประเทศ พัฒนาและเสริมสรางองคความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตางๆ ที่เหมาะสมทางการเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการใชเ ทคโนโลยีการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมใหแ ก
เกษตรกรอยางตอเนื่องและทั่วถึง

5.3.3 การสรางมูลคาเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดหว งโซการผลิต สนับสนุนการผลิต และบริการของ
ชุมชนในการสรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตร อาหาร และพลังงาน สงเสริมสถาบันการศึกษาในพื้นที่ใหรวมทาการ
ศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน สนับสนุนเกษตรกรและผูประกอบการนําองคความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีก าร
ผลิตที่เปนมิต รตอสิ่งแวดลอมบนฐานความคิดริเริ่มสรางสรรคมาใชในการสรางมูล คาเพิ่มสินคา ผลิตภัณฑ
เกษตรและอาหาร ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร มาตรฐานระบบการผลิตสินคาเกษตร
ใหเทียบเทาระดับสากล สงเสริมระบบตลาดกลางสินคาเกษตรและตลาดซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา สงเสริม
ภาคเอกชนและองคกรชุมชนเขามามีส วนรวมในการบริห ารจัด การระบบสิ นค าเกษตรและอาหารรวมกั บ
สถาบันเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของภาคเกษตร
5.3.4 การสรางความมั่นคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกร มุงพัฒนาระบบการสรางหลักประกันรายได
ของเกษตรกรใหมีค วามมั่นคงและครอบคลุม เกษตรกรทั้งหมด พัฒนาระบบประกันภัย พื ชผลการเกษตร
สงเสริ มระบบการทาการเกษตรแบบมีพันธสัญญาที่เปนธรรมแกทุกฝ าย ยกระดับคุณภาพชี วิตและความ
เปน อยู ข องเกษตรกร สร างแรงจูงใจให เยาวชน เกษตรกรรุ นใหม และแรงงานที่มีคุณภาพเขาสูอาชี พ
เกษตรกรรม พัฒนาสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนใหเปนกลไกสนับสนุนการพึ่งพาตนเองของเกษตรกร
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรรายยอยที่ไดรับผลกระทบจากการนาเขาสินคาเกษตรและอาหารที่มี
ตนทุนต่ําที่เปนผลมาจากขอตกลงการเปดการคาเสรี
5.3.5 การสร างความมั่นคงดานอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครั วเรือนและชุมชน โดย
สงเสริมใหเกษตรกรปลูกตนไมและปลูกปาโดยชุมชนและเพื่อชุมชนเพิ่มขึ้น สงเสริมใหเกษตรกรทางการเกษตร
ดวยระบบเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง สนับ สนุนใหมีการจัด การและเผยแพรองค
ความรูและการพัฒนาด านอาหารศึ กษาทุกรูปแบบอยางตอ เนื่องและทั่วถึง รวมทั้ง สงเสริมพฤติกรรมการ
บริโภคที่เหมาะสมของบุคคลและชุมชน สนับสนุนการสรางเครือขายการผลิตและการบริโภคที่(13) เกื้อกูล กัน
ในระดับชุมชนที่อยูบริเวณใกลเคียงกัน สงเสริมการนาวัตถุดิบทางการเกษตรที่ผ ลิตไดในชุมชนและที่เหลือใช
จากการเกษตรมาผลิตเปนพลังงานทดแทนในชุมชน รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในพืน้ ทีใ่ หเปน
เครื่องมือในการสรางความเขมแข็งดานอาหารใหกับเกษตรกรและชุมชนอยางเปนระบบ
5.3.6 การสรางความมั่นคงดานพลังงานชีว ภาพเพื่อสนับ สนุนการพัฒนาประเทศและความเขมแข็งภาค
เกษตร ดวยการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืช พลังงาน จัด ใหมี
ระบบการบริห ารจัด การสินคาเกษตรที่ใชเปนทั้งอาหารและพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการใช
พลังงานชีวภาพที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการผลิตและบริการ จัดใหมีกลไกกากับดูแ ลโครงสรางราคาของพลังงาน
ชีวภาพ และปลูกจิตสานึกในการใชพลังงานชีวภาพอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา
5.3.7 การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน โดยสนับสนุน
บทบาทของเกษตรกร เครือขายปราชญช าวบาน ภาคเอกชน และชุมชนใหเขามามีสวนรวมในการกําหนด
ทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร ปรับกระบวนการทางานของหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของใหมีการ
รวมมื อและบูรณาการการทํ างานอยางจริง จั ง ทั้ งในส วนกลางและระดั บพื้น ที่ พัฒนาระบบฐานข อ มู ล
สารสนเทศดานอาหารและพลังงานตั้งแตการผลิต การตลาดไปจนถึงการบริโภค พัฒนากฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับ
การพัฒนาดานการเกษตร สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศทั้งในระดับพหุภาคีแ ละทวิภ าคีโดยเฉพาะ
ประชาคมอาเซียนที่กอใหเกิดความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน

5.4 ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
ใหความสําคัญกับ

5.4.1 การปรั บโครงสรางเศรษฐกิจ สูก ารพัฒนาที่ มีคุณภาพและยั่ งยื น โดยสร างความเข มแข็ง ให กับ
ผูประกอบการ โดยเฉพาะผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และผลักดันใหมีบทบาทในการ
พัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็งและแขงขันได ดวยการปรับ โครงสรา งการคาและการลงทุนให
สอดคลองกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย แอฟริกา และเศรษฐกิจภายในประเทศ ปรับโครงสรางภาค
บริการใหสามารถสร างมูลคาเพิ่มกับสาขาบริการที่มีศักยภาพและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมบนฐานความคิ ด
สรางสรรคและนวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาธุรกิจสรางสรรคการพัฒนา
เมืองสรางสรรค และการพัฒนาอุตสาหกรรมสรางสรรค พัฒนาภาคเกษตรบนฐานการเพิ่มผลิตภาพในการผลิต
และยกระดั บ การสร า งมู ล คา เพิ่มด วยเทคโนโลยี และกระบวนการที่เ ป นมิ ต รกั บ สิ่ งแวดล อม และพั ฒนา
ภาคอุ ต สาหกรรมที่ มุง การปรั บ โครงสร า งอุ ต สาหกรรมให มีคุ ณภาพและยั่ งยื น ด วยการใช ค วามรู ด า น
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค สูอุตสาหกรรมฐานความรูเ ชิงสรางสรรคแ ละเปนมิต รตอ
สิ่งแวดลอม
5.4.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ใหเปนพลังขับเคลื่อนการปรับโครงสราง
เศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน เนนการนาความคิดสรางสรรค ภูมิปญญาทองถิ่นทรัพยสินทาง
ปญญา วิจัยและพัฒนาไปตอยอด ถายทอด และประยุกตใชประโยชนทั้งเชิงพาณิชย สังคม และชุมชน โดย
สรางสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนาและประยุกตใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมที่
สงเสริมการใชความคิดสรางสรรคและสรางมูลคาเพิ่มใหกับภาคการผลิต ตลอดจนพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานทาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมใหทั่วถึงและเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในลักษณะของ
ความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน(14)
5.4.3 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันที่มีประสิทธิภาพ เทาเทียม และเปนธรรมมุงพัฒนาตลาด
เงิน และตลาดทุน รวมทั้ งกาลัง แรงงานใหเ อื้อตอการปรั บโครงสรางเศรษฐกิจ พัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยสินทางปญญา พั ฒนาโครงสรา งพื้นฐานและระบบโลจิ สติ กสข องประเทศให เชื่อ มโยงการขนส งทั้ง
ภายในประเทศและระหวางประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานสูสากล สรางความมั่นคงดานพลังงาน
ดวยการสงเสริมการใชพลังงานสะอาด พัฒนาพลังงานทางเลือก และเพิ่มประสิท ธิภ าพการใชพลังงานในทุก
ระดับ ปฏิรูปกฎหมาย และกฎ ระเบีย บตางๆ ทางเศรษฐกิจใหเ อื้อตอการเพิ่มประสิทธิภาพการแขงขันและ
สอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก
5.4.4 การบริหารจัดการเศรษฐกิจ สวนรวมอยางมีเสถียรภาพ ใหค วามสําคัญกับการบริหารจัดการดาน
การเงิน โดยดําเนินนโยบายการเงินที่มีความเหมาะสมกับสถานการณแ วดลอมและทันตอ เหตุการณ เพิ่ม
บทบาทตลาดทุนในระบบเศรษฐกิจใหส อดคลองกับทิศทางการพัฒนาภาคการเงินโลก ปรับปรุงโครงสราง
พื้นฐานทางการเงิน พัฒนากลไกการเฝาระวังความผันผวนทางเศรษฐกิจและพัฒนาระบบเตือนภัยแบบองค
รวม เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุนระหวางประเทศ และการบริห ารจัด การดานการคลังที่
ปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายไดของประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพของการจัด สรรและการบริห ารงบประมาณ
ปองกันความเสี่ยงทางการคลัง พัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานของรัฐวิส าหกิจ สงเสริมใหภ าคเอกชนเขา

มามีส วนรวมในการลงทุนพัฒ นาโครงสร างพื้ นฐานและการให บริการขั้นพื้ นฐานของภาครั ฐเพิ่ม ขึ้น และ
เสริมสรางความเขมแข็งทางการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5.5 ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ให
ความสําคัญกับ
5.5.1 การพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายใตกรอบความรวมมือในอนุภูมิภาค
ตางๆ มุงพัฒนาบริการขนสงและโลจิส ติกสที่มีป ระสิทธิภาพและไดมาตรฐานสากลปรับปรุงกฎระเบียบการ
ขนสงคนและสินคาที่เกี่ยวของ พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนสงและโลจิส ติกสเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวพื้นที่ชายแดน/เขตเศรษฐกิจชายแดน ตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิตกับพื้นที่ตอนในของประเทศ
5.5.2 การพัฒนาฐานลงทุน โดยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันระดับอนุ ภูมิภ าค มุงพัฒนาพื้นที่ใน
ภูมิภาคตางๆ ของประเทศใหเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตใหเปนฐาน
การพัฒนาดานอุตสาหกรรม การเกษตร และการทองเที่ย ว พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดน
รวมทั้งบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานใหบรรลุประโยชนรวมกันทั้งดานความมั่นคง
และเสถียรภาพของพื้นที่
5.5.3 การสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน เปนการพัฒนาความรวมมือระหวางภาครัฐและ
ภาคธุ รกิจเอกชนที่มีศั กยภาพในการพัฒ นาบุ คลากรในทุ กภาคสวนเศรษฐกิจ เสริมสรางความเขมแข็งให
สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนใหมีมาตรฐาน เปนที่ยอมรับในระดับสากล ยกระดับทักษะฝมือแรงงาน
กําหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานของคุณภาพสินคาและบริการ ที่เ ปนการปองกันสินคาและบริการนําเขาที่ไมได
คุณภาพทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน
5.5.4 การเขารวมเปนภาคีความรว มมือ ระหวางประเทศและภูมิภ าคภายใตบทบาทที่สรางสรรค เปน
ทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหวางประเทศในเวทีโลก มุงรักษาบทบาทของไทยในการมีสวนรวมกําหนด
ยุท ธศาสตรข องกรอบความรวมมือ ที่ดํา เนินอยู รวมทั้ งรักษาดุล ยภาพของปฏิสัม พันธ กับ มหาอํ านาจทาง
เศรษฐกิจเดิมและมหาอํานาจใหม(15)
5.5.5 การสรางความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยการเคลื่อ นยาย
แรงงาน และการสงเสริมแรงงานไทยในตางประเทศ โดยเรงดําเนินการดานความรวมมือในการกําหนด
มาตรฐานฝ มื อ ระหว า งประเทศเพื่ อ อํ า นวยความสะดวกการเคลื่ อนย า ยแรงงานในภู มิ ภ าค ส ง เสริ ม
ผูประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสูตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบาน คุมครองและสงเสริม
สิทธิและผลประโยชนของคนไทยและแรงงานไทยในตางประเทศ
5.5.6 การมีสวนรวมอยางสําคัญในการสรางสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ปองกันภัยจากการกอ การ
รายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพรระบาดของโรคภัย มุงพัฒนาศักยภาพและความ
พรอมในการปูองกันและแกปญหาขามชาติดานการกอการราย ยาเสพติด และการหลบหนีเขาเมืองทั้งระบบ
พัฒนาศักยภาพและความรวมมือภายในภูมิภาคเพื่อเตรียมพรอมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุฉกุ เฉิน และ
รวมมือในการปูองกันการติดเชื้อและการแพรระบาดของโรคอุบัติใหมและโรคระบาดซ้ํา

5.5.7 การเสริมสรางความรวมมือที่ดีระหวางประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมี
จริยธรรมและไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม พรอมทั้งเปดรับความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศที่ไม
แสวงหากําไร เปนการดําเนินการภายใตกรอบความรวมมือดานสิ่งแวดลอมในระดับอนุภูมิภาค เสริมสรางการ
ผลิตและบริโภคสินคาและบริการที่นําสูการลดการปลอยกาซเรือนกระจก สงเสริมและอํานวยความสะดวก
องคกรระหวางประเทศที่ไมแสวงหากําไรใหมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการใหไทยเปนฐานการดําเนินความรวมมือเพื่อ
การพัฒนาประเทศในภูมิภาค
5.5.8 การเรงรัดการใชประโยชนจากขอตกลงการคาเสรีที่มีผลบังคับใชแลว เปนการสรางองคความรูใหกับ
ภาคธุรกิจโดยเฉพาะผูไดรับผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบใหสามารถพัฒนาศักยภาพและโอกาสของตนเองใน
การใชประโยชนจากการเปดการคาเสรี โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ไดรับ การสนับสนุน
เยียวยาและดูแลจากรัฐในกรณีที่ไมสามารถปรับตัวไดทัน
5.5.9 การสงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมทั้งเปนฐานความ
รวมมือในการพัฒนาภูมิภาค โดยจัด ใหมีสิท ธิประโยชนและการอํา นวยความสะดวกที่จาเปน เพื่อใหมีการ
จัดตั้งสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค และสนับสนุนบทบาทขององคกรระหวางประเทศที่ไมแสวงกําไร
5.5.10 การปรับปรุงและเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ ตั้งแตระดับชุมชน
ทองถิ่น มุงเสริมสรางศักยภาพชุมชนทองถิ่นใหรับรูและเตรียมพรอมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพื้นที่ในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาระดับจังหวัดและ
กลุมจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน ใหสามารถพัฒนาเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน สงเสริมศักยภาพดาน
วิชาการและเครือขายของสถาบันการศึกษาของไทยที่สรางความใกลชิด และปฏิสัมพันธกับประเทศในอนุ
ภูมิภาค
5.6 ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับ
5.6.1 การอนุรักษ ฟนฟู และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ ม มุงรักษาและ
ฟนฟูพื้นทีป่ าและเขตอนุรักษ พัฒนาระบบฐานขอมูลและการจัดการองคความรูใหเปนเครื่องมือในการวางแผน
และบริหารจัดการ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ดินและการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เรงรัด
การบริหารจัดการนาแบบบูรณาการ ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําเพื่อเพิ่มปริมาณนาตนทุนสงเสริมใหเกิดการใช
นาอยางมีประสิทธิภาพ จัดทาแผนแมบทโครงสรางพื้นฐานดานทรัพยากรน้ําเพื่อการอุป โภคบริโภคอยางเปน
ระบบ รวมทั้งสงเสริมการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ(16)
5.6.2 การปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพรอมไปสูการเปนเศรษฐกิจและ
สังคมคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอ ม โดยปรับ โครงสรางการผลิต ของประเทศและพฤติกรรมการ
บริโภคเพื่อเตรียมพรอมไปสูเศรษฐกิจคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน
ในภาคคมนาคมและขนสง เพื่อลดปริมาณกาซเรือนกระจก พัฒนาเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเนนการวาง
ผังเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศเขาดวยกัน

5.6.3 การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให
สังคมมีภูมิคุมกัน มุงพัฒนาองคความรูและเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อรองรับกับความทาทายจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงพัฒนาศักยภาพชุมชนใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
5.6.4 การเตรียมความพรอมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ดวยการจัดทาแผนที่แ ละจัดลําดับพื้นที่เสี่ยง
ภัย ทั้ งในระดั บประเทศ ภูมิ ภาคและจังหวัด ยกระดับ การจัดการภั ยพิบั ติให มีป ระสิท ธิภาพพัฒ นาระบบ
ฐานขอมูล การสื่อสารโทรคมนาคม สงเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีดานการจัดการภัยพิบัติ
พัฒนาระบบงานอาสาสมัครของประเทศอยางจริงจัง และใหมีมาตรฐานตามหลักสากล สนับ สนุนภาคเอกชน
สถานประกอบการ โรงเรียน และทองถิ่นใหมีการเตรียมความพรอม และจัดทาแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ
5.6.5 การสรางภูมิคุมกันดานการคาจากเงื่อ นไขดานสิ่งแวดลอ มและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอ ากาศ มุงติด ตามและเฝาระวังมาตรการการอนุรักษสิ่งแวดลอมที่อาจสงผลกระทบตอการคาและการ
ลงทุน เตรียมมาตรการรองรับ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการทางการคาและขอตกลงระหวางประเทศ
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ศึกษาผลกระทบและกําหนดแผนกลยุทธรายสินคา
รวมทั้งมาตรการเยียวยาในสินคาและธุรกิจที่เกี่ยวของ สงเสริมใหผูสงออกทาคารบอนฟุตพริ้นต และสราง
แรงจูงใจใหเกิดอุตสาหกรรมใหมๆ เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
5.6.6 การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวของกับกรอบความตกลง และพันธกรณีดา น
สิ่งแวดลอมระหวางประเทศ เปนการศึกษารายละเอียดและสรางความเขาใจในพันธกรณีติด ตามสถานการณ
การเจรจาและทาทีข องประเทศตา งๆ พัฒ นาบุคลากรภาครัฐเพื่อเสริมสรางทักษะการเจรจาพัฒนาความ
รวมมือในกลุมอาเซียนและประเทศคูคาสําคัญ สนับ สนุนการดําเนินงานตามพันธกรณีและขอตกลงระหวาง
ประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.6.7 การควบคุมและลดมลพิษ มุงลดปริมาณมลพิษทางอากาศ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะและนาเสีย
ชุมชน พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส และขยะติดเชื้อลดความเสี่ยงอันตราย การ
รั่วไหล การเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี และพัฒนาระบบเตือนภัย แจงเหตุฉุกเฉิน และระบบการจัด การเมื่อเกิด
อุบัติภัยดานมลพิษ
5.6.8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีป ระสิทธิภาพ โปรงใส
และเปนธรรมอย างบูรณาการ มุ งสง เสริมสิท ธิแ ละพั ฒนาศักยภาพชุมชนในการเขาถึงและใช ประโยชน
ทรั พยากรธรรมชาติ ปรั บ ปรุ ง กฎหมายเพื่ อแก ป ญ หาความเหลื่ อ มล า ในการเข า ถึ ง และใช ป ระโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐใหเอื้อตอการอนุรักษและฟนฟู ผลักดันใหมีการ
จัดเก็บ ภาษีสิ่งแวดลอมเพื่อสรางแรงจูงใจในการใช ทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิ ภาพและลดการก อ
มลพิษ สรางรายไดจากความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบติด ตามประเมินผล
รวมทั้ ง ส ง เสริ ม การศึ ก ษาวิ จัย เพื่ อ สร า งระบบบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มที่ มี
ประสิทธิภาพ(17)

6. การบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สูการปฏิบัติ การบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สูการ
ปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ ใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยยึดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
เปนกรอบทิศทางหลัก และแปลงสูการปฏิบัติในระดับตางๆ ที่สอดคลองกับสภาพภูมิสังคม และกระจายการ
พัฒนาลงสูพื้นที่ โดยยึดหลักการพัฒนาพื้นที่ ภารกิจ และการมีสวนรวม ใหจังหวัดเป นพื้นที่ ดําเนิ นการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา และเปนจุดเชื่อมโยงการพัฒนาจากระดับชุมชนสูประเทศและประเทศสูชุมชน เพิ่มการ
ใชองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคใหเปนเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ในทุกภาคสวนทั้งระดับพื้นที่ ทองถิ่น และชุมชนใชกลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐ ภาคประชาชน
ภาคธุรกิจเอกชน และสื่อมวลชนอยางบูรณาการใหการขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพดวยกระบวนการสราง
เครือขายหรือคลัสเตอรที่ตอบสนองตอการแกปญหาและการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ โดยมีแนวทางสําคัญ
ดังนี้
6.1 การสรางความรูความเขาใจใหทุกภาคสวนตระหนักถึงความสําคัญและพรอ มเขารว มในการผลัก ดัน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไปสูการปฏิบัติ โดยจัดทําแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธใหทุกภาคสวนตระหนัก
และยอมรับแผนพัฒนาฯ ฉบับ ที่ 11 สรางความเขาใจใหภาคการเมืองในเป าประสงคและแนวทางของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และผลักดันใหภาคการเมืองนําประเด็นการพัฒนาสําคัญไปผสมผสานในการจัดทํา
นโยบาย รวมทั้งจัดทําคูมือการแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เผยแพรใหภาคีการพัฒนารับรูและนําไปปฏิบัติ
6.2 การสรางความเชื่อมโยงระหวางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผนดิน และแผนระดับอื่นๆ โดยกําหนดประเด็นการพัฒนาสําคัญภายใตยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯฉบับที่
11 ที่เสนอตอสาธารณะอยางชัดเจน บูรณาการประเด็นการพัฒนาภายใตยุทธศาสตรที่มีค วามเชื่อมโยงกัน
และจัดทาเปนแผนการลงทุนหรือแผนพัฒนาเฉพาะดานที่ต อบสนองการพัฒนาในหลายมิติเชื่อมโยงแนวคิด
พื้นฐาน ยุทธศาสตร ประเด็นพัฒนาสําคัญ และแผนพัฒนาเฉพาะดานภายใตแ ผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 เขากับ
นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดิน และแผนระดับตางๆ จัดทายุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ
แบบมีสวนรวม โดยบูรณาการสาระสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และการจัดสรรงบประมาณที่สอดคลอง
กัน รวมถึงกําหนดแนวทางจัดสรรงบประมาณสนับ สนุนแผนพัฒนาจังหวัด /กลุมจังหวัด และแผนทองถิ่น
ภายใตแนวทางการพัฒนาภาคที่เ ชื่อมโยงกับแผนพัฒนาฯ ฉบับ ที่ 11 ตลอดจนผลักดันใหภาคเอกชนนา
ประเด็นการพัฒนาสําคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 พิจารณาประกอบการจัดทาแผนการลงทุนทางธุรกิจ
6.3 การสรางสภาพแวดล อมให เอื้อ ตอ การขับ เคลื่อ นแผนของภาคี ก ารพั ฒนาตางๆ นํ าการวิ จัย เป น
เครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนา ปรับปรุงกฎหมายตางๆ ใหเอื้อตอการขับ เคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร จัดทําฐานขอมูลที่ภาคสวนตางๆ เขาถึงและใชประโยชนไดงาย
รวมทั้งสรางชองทางใหประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและรวมกิจกรรมการพัฒนา
6.4 การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนฯ ที่ชัดเจน สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ
ฉบับ ที่ 11 ในระดับประเทศและระดับพื้นที่ไดอ ยางมีประสิทธิภาพ สนับสนุนใหเ ชื่อมโยงคณะกรรมการ
ระดับชาติที่มีอยูในแผนพัฒนาฯ ฉบับ ที่ 11 มาเปนกรอบดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมใหจังหวัดเปนจุ ด
ประสานการพัฒนาระดับพื้นที่ รวมทั้งประสานและผลักดันกลไกนอกภาครัฐมีสวนรวมขับเคลื่อนแผนฯ มาก
ขึ้น(18)

6.5 การเสริมสรางบทบาทของทุกภาคสวนใหสามารถขับเคลื่อ นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ อาทิ พัฒนาศักยภาพประชาชนใหมีบทบาทสํา คัญในกระบวนการพัฒนา สรางความเขมแข็ง
ของชุมชนใหพรอมรองรับกับความเปลี่ย นแปลง เสริมสรางความเขมแข็งใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุก
รูปแบบ ผลักดันใหสถาบันการศึกษาในพื้นที่เขารวมพัฒนาชุมชนใหมากขึ้น สนับสนุนใหภาคเอกชนมีบทบาท
นําในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมที่ดี และพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
6.6 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยติดตามความกาวหนา ประเมินผลสําเร็จและ
ผลกระทบของการดําเนินงานอยางตอเนื่องตามประเด็นการพัฒนายุท ธศาสตรและผลการพัฒนาในภาพรวม
พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้งการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สูการปฏิบัติในภาพรวม การติด ตามประเมินผลการพัฒนาระดับพื้นที่ และการ
ตรวจสอบของภาคประชาชนใหเ ข มแข็ ง โดยสนับ สนุ นใหภ าคประชาชนรวมกลุมติด ตามความกา วหน า
ตรวจสอบความโปรงใสและความสําเร็จของโครงการตางๆ ตลอดจนพัฒนาระบบฐานขอมูลใหเชื่อมโยงเปน
เครือขายในทุกระดับ ทั้งฐานขอมูลระดับภาพรวมและระดับพื้นที่
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงราย
1. ทิศทางการพัฒนาจังหวัด
จังหวัดเชียงรายตั้งอยูเหนือสุดของประเทศ มีอาณาเขตติดตอกับประเทศเพื่อนบาน คือ สหภาพพมา
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีพื้นที่รวม 7.29 ลานไร มีประชากร 1.22 ลานคน ซึ่งมี
ความหลากหลายทางชาติ พั นธุ ประเพณี แ ละวั ฒ นธรรมมี เ อกลั ก ษณ โ ดดเด น และมี ฐานเศรษฐกิ จที่
หลากหลาย โดยมีผลิตภัณฑมวลรวม ป 2549 รวม 50,093 ลานบาท ประชากรมีรายไดเฉลี่ย 38,332
บาท ตอคนตอป เปนลําดับที่ 16 ของภาคเหนือ และลําดับที่ 59 ของประเทศรายไดห ลักของจังหวัด
คือ ภาคการเกษตร รอยละ 32 รองลงมาคือ การคาปลีกการคาสง รอยละ 19 และการศึกษา รอยละ
9 ตามลําดับ รวมถึงเปนพื้นที่การพัฒนาตามระเบีย งเศรษฐกิจเหนือ – ใต( North – South Economic
Corridor) ผานเสนทาง R3A R3B และทางแมน้ําโขง เชื่อมโยงถึงจีนตอนใต ภายใตกรอบความรวมมือ
GMS และ ACMECS ในดานการคมนาคม การทองเที่ยว การคาการลงทุน การศึกษา และวัฒนธรรม
ดังนั้น การพัฒนาของจังหวัดจึงมีจุดเนน ดังนี้
 สงเสริมการทองเทีย่ วเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม และสุขภาพ
 พัฒนาการคาการลงทุน และโลจิสติกส เชื่อมโยงกับตางประเทศ
 สรางความเขมแข็งภาคเกษตรและอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลคา
 ดํารงฐานวัฒนธรรมและทุนทางสังคมของลานนา
 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทอี่ ดุ มสมบูรณและการจัดการสิ่งแวดลอมทีด่ ี
 ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อดุ มสมบูรณและการจัดการสิ่งแวดลอมทีด่ ี
 ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
โดยกําหนด วิสัยทัศนจังหวัดเชียงรายวา
“เมืองทองของวัฒนธรรมลานนา
นําการคาสูส ากล ประชาชนอยูเย็นเปนสุข”

2. กรอบการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตรของจังหวัดเชียงราย
การขับเคลือ่ นยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดไดกําหนดเปาประสงคทจี่ ะใหจังหวัดพัฒนาไปสู
วิสัยทัศนที่ตั้งไวโดยแยกรายละเอียดดังนี้
1. พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
เพิ่มมูลคาการทองเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได และพัฒนาการทองเที่ยวเนนฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
2. พัฒนาการคา การลงทุน และโลจิสติกส
เปนศูนยกลางการคา การลงทุน และโลจิสติกส กลุมประเทศอนุภาคลุมแมน้ําโขง
3. สรางความเขมแข็งภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลคา
สรางความมั่นคงแกแหลงอาหารของชุมชน และเพิ่มผลิตภาพและคุณคาของสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม
4. ดํารงฐานวัฒนธรรม และทุนทางสังคมของลานนา
สงเสริมใหประชาชน ชุมชน มีการสืบคนสังคมวัฒนธรรมภูมิปญญาของทองถิ่น แหลงเรียนรูดาน
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมไดรับการพัฒนาศักยภาพ สงเสริมการเรียนรูและฟนฟูจิตวิญญาณวัฒนธรรมของ
ท องถิ่น และส ง เสริม พั ฒ นาศัก ยภาพเครื อ ข า ยด า นศาสนา ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ตลอดจนเสริ มสร า ง
ความสัมพันธดานวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบานในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงตอนบน
5. พัฒนาทรั พยากรมนุษ ย คุณภาพชีวิต และสรางความเขมแข็ งกระบวนการประชาสังคม
ประชาชนในจังหวัดเชียงราย มีความรูคูคุณธรรมนําไปสูการสรางงาน เพื่อสรางคุณภาพชีวิตทั้งกาย
และใจ โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมทองถิ่น
6. ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณและการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี
อนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติแ ละความหลากหลายทางชีวภาพใหเ กิดความสมดุล ของระบบนิ เวศ
ตลอดจนสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ง แวดล อมให อยูในระดับ ที่เหมาะสม และพั ฒนาระบบบริหารจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
7. ความมั่นคงพื้นที่ปกติและพื้นที่ตามแนวชายแดน
เสริมสรางศักยภาพ คนและชุมชน ใหมีความเขมแข็งภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย ง และมีสวน
รวมในการพัฒนาความมั่นคงในพื้นที่ปกติแ ละพื้นที่ชายแดนใหมีความสงบเรียบรอยและการพัฒนารวมกัน
ตลอดจนประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และรวมพลังเอาชนะยาเสพติดและผูมีอิทธิพล
ในพื้นที่ปกติและพื้นที่ชายแดน
8. สงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ระบบการบริ หารงานภาครัฐใสสะอาด โปรงใส ตรวจสอบไดและประชาชนมีค วามพึง พอใจและ
บุคลากรภาครัฐไดรับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ขีดสมรรถนะความทันสมัย

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย
(พ.ศ. 2558-2560)
4.1 วิสัยทัศน
“รวมประสาน มุงบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ทํางานแบบมีสวนรวม ประชาชนเปนสุข”
4.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ดังนี้

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบ
โครงสรางพื้นฐานอื่น ๆ ที่จําเปนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อรองรับการเขาสูป ระชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนา
1.1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสง ทางระบายน้ํา สะพาน ทาเทียบเรือ ทาขาม ที่จอดรถ
ตลอดจนการจั ด ทําปายเสนทางสองภาษาใหมีความชัดเจนเพื่อ อํานวยความสะดวกในการสั ญจร และการ
รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
1.2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสรางพื้นฐานที่จําเปนในเขตองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
1.3 พัฒนางานดานการผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร และงานควบคุมอาคาร
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเทีย่ ว
แนวทางการพัฒนา
2.1 ส งเสริม แนวทางการพัฒ นาตามแนวพระราชดําริข องพระบาทสมเด็จพระเจ าอยูหัวฯ ในการ
ดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย เพื่อใหประชาชนไดพึ่งตนเองอยางยั่งยืน
2.2 สงเสริมการสรางงานและสรางอาชีพใหแ กประชาชน กลุมแรงงานนอกระบบ กลุมผูไมมีงานทํา
กลุมผูสูงอายุและผูพิการทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม กลุมวิส าหกิจชุมชน กลุมผูผ ลิตสินคาหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ตั้งแตการผลิตจนถึงการตลาด
2.3 การพัฒนาระบบชลประทาน หรือการพัฒนาแหลงน้ํา และระบบบริหารจัดการน้ํา เพื่อสนับสนุน
ผลผลิตทางดานการเกษตร การปลูกพืชเศรษฐกิจ การขยายพันธุพืช และพันธุสัตวที่ขาดแคลน
2.4 การสงเสริมเครือขายการเรียนรู เกษตรกรในพื้นที่ดา นการผลิต การแปรรูป การจํ าหนายและ
การตลาด
2.5 พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหเปนระบบและมีคุณภาพและจัดหาแหลงทองเที่ยวใหมตามศักยภาพของ
พื้นที่ใหเปนโครงขายความรวมมือกับจังหวัด และประเทศตลอดจนการสงเสริมและสนับสนุนการทองเทีย่ ว เชิง
อนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วิถีชีวิต ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีทองถิ่น
2.6 พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวทุกภาคสวนใหมีความรู ความเขาใจในดานการใหบริการ ดาน
ภาษาเพื่อเปนการสรางมาตรฐานและความประทับใจแกนักทองเที่ยว
ยุทธศาตรที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
แนวทางการพัฒนา
3.1 สง เสริ มและสนั บ สนุ น การพั ฒ นาคุ ณภาพมาตรฐานการศึ ก ษาทั้ งในระบบ นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยใหมีคุณภาพและตามเกณฑมาตรฐาน
3.2 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน
3.3 พัฒนาองคความรูบุคลากรทางการศึกษาผูสอนภาษาตางประเทศและความรูเกี่ยวกับประเทศ
เพื่อนบาน พรอมไดรับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
3.4 สนับสนุนการเรียนรูคูคุณธรรม รวมกับสถาบันทางศาสนา รวมทั้งสงเสริมการศึกษาที่คํานึงถึงภูมิ
ปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมทางดานภาษา และการแตงกายลานนา

3.5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัย ใหมเพื่อเปดโอกาสการเรียนรูอยาง
กวางขวางและทั่วถึง
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข
แนวทางการพัฒนา
4.1 ส ง เสริ มและสนั บ สนุ น การพั ฒ นาระบบการบริ ก ารสาธารณสุข การอนามั ย ครอบครั ว การ
รักษาพยาบาล การแพทยทางเลือก การปองกันและควบคุมโรคติดตอใหมีคุณภาพครอบคลุมโดยการมีสวน
รวมทุกภาคีเครือขาย
4.2 สงเสริมและสนับสนุน การศาสนา การอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมลานนา จารีตประเพณีแ ละภูมิ
ปญญาทองถิ่น
4.3 สงเสริมและสนับสนุนงานดานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส
4.4 สนับสนุนที่พักอาศัยแกผูยากไร ผูดอยโอกาส ผูยากจน ใหมีที่อยูอาศัยที่ดี คงทน ถาวร และมี
สภาพแวดลอมที่ดี
4.5 สงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถิ่น ตลอดจนใหความสําคัญกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ให
ไดรับอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันอยางครบถวน และเปนธรรม
4.6 สงเสริมและพัฒนาการจั ด ระเบีย บชุมชน งานดานการรักษาความสงบเรียบรอย งานดานการ
ปองกันและบรรเทาสาธารภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ตลอดจนการให
ความสําคัญกับระบบเตือนภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในทองถิ่น
4.7 สงเสริมและสนับสนุนงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางเปนระบบ ปญหาอาชญากรรม
และการคามนุษยภายใตการบริหารจัดการอยางบูรณาการและมีประสิทธิภาพ
4.8 สงเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ การสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานที่พักผอนหยอน
ใจ
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
5.1 ส งเสริม การจั ดการสิ่ ง แวดลอม ขยะมู ล ฝอย สิ่ งปฏิ กูล น้ํ าเสี ย ในชุ มชน มลพิษ ทางอากาศ
ตลอดจนการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชนและทองถิ่น
5.2 เสริมสรางความรวมมือและสรางจิตสํานึกใหกับประชาชน ในการดําเนินการอนุรักษ การคุมครอง
ดูแลและบํารุงรักษาปาไม น้ํา ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ใหเกิดประโยชนและเกิดผลสําเร็จอยางยัง่ ยืน
และตามแนวทางพระราชดําริ
5.3 พัฒนาองคค วามรูและเสริมสรางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนองคกรแหงการเรียนรูดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนการใชพลังงานทดแทน เพื่อดผลกระทบจากภาวะโลกรอน
5.4 สงเสริมสนับสนุนการจัดทําฝายตนน้ํา (Check Dam) เพื่อชะลอการไหลของน้ําและตะกอนเสริม
ความสมบูรณของปา
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนา

6.1 สงเสริ มประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิท ธิเสรีภ าพของประชาชน และการมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่น
6.2 เสริมสรางความปรองดองสมานฉันท ในชุมชนและทองถิ่น บนพื้นฐานของความถูกตองยุติธรรม
และการยอมรับของทุกภาคสวน
6.3 พัฒ นาขีด ความสามารถของบุ คลากรขององคกรปกครองส วนท องถิ่นในดา นการคลัง วิธีการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภ าพ โปรงใส ทันสมัยและประชาชนมีสวนรวม ทั้งนี้เพื่อการ
แกไขปญหาของประชาชนและการใหการบริการที่มีประสิทธิภาพ
6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใชและเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาระบบจัด หารายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
6.5 สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยี สารสนเทศในการรักษาความปลอดภัย แกปญหาจราจรการ
ลดอุบัติเหตุ และการบริหารจัดการ
6.6 พัฒนาและบริหารจัดการภารกิจถายโอนใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
6.7 เสริมสรา งระบบดานการประสานเครื อขายในการพั ฒนาทองถิ่นให เขมแข็ง เพื่ อใหเ กิดความ
รวมมือและการบูรณาการรวมกัน

นโยบายผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลแมต๋ํา
1. นโยบายดานการเกษตร,สงเสริมอาชีพและเศรษฐกิจ
1.1 ประสานกับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของกับการจัด หาแหลงน้ําเพื่อใชในการเกษตร และแกไข
ปญหาภาวะภัยแลง ตามความตองการของประชาชน
1.2 สนั บสนุนงบประมาณบํา รุ ง ซอ มแซมถนนสายการเกษตรเพื่ อ ให การเดินทางสะดวกสบาย
รวดเร็วในการขนสงผลผลิตทางการเกษตร
1.3 สนั บ สนุ นการสร างบํ า รุง ซอ มแซมเหมื อ งฝายให มีป ระสิ ท ธิ ภ าพในการกั กเก็บ น้ํ า เพื่อ ใช ใ น
การเกษตร
1.4 สนับสนุนกลุมอาชีพตางๆในตําบลที่ใชงบประมาณในการจัดกิจกรรมของกลุมตามที่กฎหมาย
กําหนด
1.5 สนับสนุนการจัดตั้งกลุมเกษตรเพื่อตอรองราคาและหาตลาดกลางจําหนายผลผลิตอยางถูกตอง
และเปนธรรมของทุกกลุม
1.6 สนับสนุนการปลูกพืชนอกฤดูกาลของเกษตรกร เชน การทํานาปรัง เปนตน
2. ดานโครงสรางพื้นฐาน การสาธารณูปโภค
2.1 ถนนภายในตําบลจะไดรับการกอสราง บํารุง ซอมแซม ปรับปรุง ใหประชาชนสามารถสัญจรไป
มาไดสะดวกปลอดภัย ภายใตงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลพรอมกับประสานงาน ขอความรวมมือ
กับหนวยงานอื่น
2.2 สนับสนุนติดตั้งโคมสองสวางตามจุดที่ลอแหลมและสํารวจผูใชไฟฟาและขอขยายเขตเพิ่มเติม
ตามถนน ซอย ภายใตงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลและหนวยงานอื่น

2.3 สนับสนุนการขุดลอกลําเหมือง เพื่อระบายน้ํากักเก็บน้ําไวใชในฤดูกาลและสรางแนวปองกันตลิ่ง
พังตามจุดที่ไดรับความเสียหายจากน้ํากัดเซาะ
2.4 สนับสนุนสงเสริมแหลงเผยแพรความรูขาวสารใหกับประชาชน เพื่อใชเปนที่ปรึกษาคนควาหา
ความรู เชนที่อานหนังสือประจําหมูบานเปนตน
2.5 ปรับปรุงระบบประปาหมูบานใหประชาชนมีน้ําสะอาดและพอเพียงกับความตองการ
3. ดานการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี
3.1 ใหการสนับสนุนการศึกษาทั้งระดับ กอนปฐมและปฐมวัย ทั้งดานอาหารกลางวัน อาหารเสริม
(นม)และอุปกรณที่สงเสริมการเรียนการสอนอยางเต็มรูปแบบเพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาขั้นตอไป
3.2 สงเสริมสนับสนุนอุปกรณการศึกษาใหเหมาะสมกับวัยกับการเรียนการสอนตามความจําเปนแก
นักเรียนเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน (AEC) ในป 2558
3.3 สนับสนุนการศึกษานอกสถานที่ นอกหลักสูตรทุกรูปแบบเพื่อสงเสริมศักยภาพของนักเรียนและ
ประชาชนทั่วไป
3.4 สนับสนุนทุนการศึกษาใหนักเรียน ใหเด็กดีมีกําลังใจเด็กยากไรไดมีโอกาสของตําบลแมต๋ํา
3.5 สนั บสนุน งบประมาณอุด หนุน การแข ง ขันกี ฬ าประจํา ป และกีฬ าทุ กภาคสวน เพื่ อเปน การ
สงเสริมการออกกําลังกายของนักเรียน เยาวชน ประชาชน
3.6 สงเสริมสนับสนุนใหเด็กเล็กกอนปฐมวัยไดเรียนฟรี
3.7 ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐาน
3.8 สนับสนุนสงเสริม การศึกษา อบรม เพิ่มเติมของบุคลากร เพื่อเสริมสรางศักยภาพและความรู
ความสามารถเพื่อพัฒนาตนเองและองคกร
4. ดานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
4.1สงเสริมสนับสนุนวัดใหเปนสถาบันศูนยรวมจิตใจเปนกลไกลสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ใหอยูรวมกันอยางมีความสุข
4.2 สงเสริมสนับสนุน งบประมาณ ที่ใชเกี่ย วกับกิจกรรมของวัดและกิจกรรมของขนบธรรมเนียม
ประเพณีตาง ๆของชุมชนทุกประเภทภายใตงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลและของบสนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น
4.3 สง เสริ มสนั บ สนุ นให มีก ารอนุรักษ ศิ ล ปวั ฒนธรรมประเพณี ภู มิปญ ญาท องถิ่ นอยา งต อเนื่ อง
ตลอดไป
5. ดานสวัสดิการและสังคม
5.1 ใหชุมชนมีสวนในการเสนอโครงการตาง ๆตามแนวประชาคมหมูบานเรียงตามความจําเปนและ
เหมาะสม
5.2 สนับสนุนงบประมาณเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ ผูติดเชื้อ ผูดอยโอกาส ภายใตงบประมาณของ
องคการบริหารสวนตําบลและของทางราชการ
5.3 จัดใหมีคณะที่ป รึ กษา ที่ประกอบด วย ทานเจ าคณะตําบล กํานั น ผูใหญบานทั้ง 11 หมูบา น
ผูอํานวยการสถานศึกษา หัวหนาสถานีอนามัย ประธานชมรมผูสูงอายุ ประธานอสม.ตําบล ประธานแมบาน
ตําบล หัวหนาหนวยบริการประชาชน (ตูยาม) และผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานตางๆ

5.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุน ชวยเหลือผูที่ไดรับ ความเดือดรอนจากภัยธรรมชาติเชน อัคคีภัย
วาตภัยและอุทุกภัย เปนตน
5.5 สงเสริมกิจกรรมของ อสม. อปพร. ตํารวจอาสาและชรบ. เพื่อเปนขวัญกําลังใจและความมั่นคง
ในการปฎิบัติงาน
5.6 สงเสริมและสนับสนุนกลุมพัฒนาสตรี กลุมแมบาน เยาวชนและกลุมผูสูงอายุ เนนอบรมศึกษาดู
งานชวยกิจกรรมของทุกกลุม
5.7 จัดอบรมทบทวนศึกษาดูงานใหกับ อปพร. ตํารวจอาสา อสม.ชรบ. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฎิบัติงาน
6. ดานสาธารณสุข อนามัย และความปลอดภัย
6.1 สงเสริมสนับสนุนศูนยสุขภาพ สถานที่ออกกําลังกาย เพื่อการบริการ ประชาชน ตามนโยบาย
ของกระทรวงสาธารณสุข
6.2 จัดปรับปรุงบอทิ้งขยะ ระบบจัดเก็บขยะใหไดมาตรฐาน เพื่อเปนการสงเสริมการรักษาความ
สะอาดและปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ
6.3 สงเสริมสนับ สนุนใหมีการตรวจสุ ข ภาพผูสูงอายุอยางนอยปละ 1 ครั้ง ตามแนวนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข
6.4 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมตอตานโรคติด ตอตามประกาศของทางราชการอยางสม่ําเสมอและ
รวดเร็ว
6.5 สนับสนุนการแกปญหาเรื่องยาเสพติดทุกรูปแบบ
7.การบริหารจัดการที่ดี
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ
1. หลักนิติธรรม การบริหารงานภายใตหลักเกณฑของกฎหมาย
2.หลักคุณธรรม การยึดและเชื่อมั่นในความถูกตองและดีงาม
3.หลักความโปรงใส การทํางานที่สามารถตรวจสอบได
4.หลักการมีสวนรวม ประชาชนมีสวนรวมในการนําเสนอ
5.หลักความรับผิดชอบ มีความรับผิดขอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มที่และพรอมที่จะแกไข
ปญหาความเดือดรอนของพี่นองประชาชนในตําบลแมต๋ําไดทันทวงที
6.หลักความคุมคา จัดสรรและใชจายงบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุดและคุมคามากที่สุด
8. ปรับปรุงภูมิทัศน สถานที่ สถานที่ตั้งองคการบริหารสวนแมต๋ําใหรมรื่น สวยงาม สะอาด ปลอดภัย
การกําหนดนโยบายที่กลาวมา ไดวางอยูบนพื้นฐานความเปนจริงทั้ง 6 ดาน ที่ไดกลาวเรียนตอทุกทาน
ในครั้งนี้ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามกรอบนโนบายและอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลแมต๋ํา
นโยบายในการบริหารการปกครองสวนทองถิ่นของการบริหารสวนตําบลแมต๋ํา จะดําเนินไปไดดีก็ตอ ง
ไดรับความร วมมื อจากสมาชิก องคการบริห ารสวนตําบลแม ต๋ําทุก ทาน ประชาชนตํ าบลแมต๋ํ า ข าราชการ
ลูกจางในองคกร และผูนําชุมชน จะดําเนินการในรูปแบบคณะกรรมการยึดความถูกตอง ซื่อสัต ยและสามัคคี
เปนที่ตั้ง

