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สวนที่ 4 
วิสัยทัศน  (Vision)   
เทศบาลเมืองทุงสง 

 

 
“ทุงสง  เมืองแหงการเรียนรู” 

เมืองชุมทางนาอยู 
สูชุมชนเขมแข็ง  ผาสุกอยางยั่งยืน” 

 
 
 
 

คานิยมรวม : การศึกษานําการพัฒนา  ปวงประชามีสวนรวม 
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พันธกิจ  (Mission) 
1. สงเสริมและสรางโอกาสและยกระดับการเรียนรูของประชาชน ทั้งในระบบและนอก

ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  อยางตอเนื่องใหมีคุณภาพและสงเสริมสนับสนุนให
ประชาชนเห็นคุณคาภูมิปญญาทองถิ่น 

2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาแกเด็กและเยาวชนใหไดมาตรฐาน  มีความรูคูคุณธรรม 
จริยธรรม และจิตสํานึกสาธารณะ มีทักษะชีวิตที่ดี กีฬาเปนเลิศ อยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข 

3. ปรับปรุงและบังคับใชผังเมืองรวมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน รณรงค
สงเสริมใหคนในชุมชนมีระเบียบวินัย เคารพกฎจราจร รวมกันดูแลรักษาที่สาธารณะ 
และปรับปรุงภูมิทัศนใหสะอาด สวยงาม 

4. จัดบริการสาธารณูปโภค ไฟฟา ประปา มีความสะดวกทั่วถึง 
5. พัฒนาสุขาภิบาลที่ถูกสุขลักษณะ ปราศจากมลพิษจากขยะ ฝุนควันและน้ําเสีย 
6. สงเสริมสนับสนุนการนําพลังงานทางเลือกมาใชใหเกิดประโยชนแกชุมชน ครัวเรือน 

และหนวยงานในเขตเทศบาล 
7. รณรงคสงเสริมใหความรูเสริมสรางพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตองแกประชาชนและให

สามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขและลดภาวะเสี่ยงจากโรคภัยตาง ๆ  
8. จัดสวัสดิการสังคมที่ดีแกประชาชน โดยเฉพาะผูดอยโอกาส คนยากจน คนพิการ 
9. สงเสริมและเสริมสรางเศรษฐกิจฐานรากใหมั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชน/เอกชนมีสวนรวมในการลงทุน สนับสนุนและสงเสริมการเพิ่มมูลคาผลผลิต 
แปรรูป และการกระจายสินคาที่เปนธรรม 

10. พัฒนาระบบบริการที่ดีแกประชาชนใหไดรับความพึงพอใจจากการบริหารงานของ
เทศบาล และสงเสริมสนับสนุนกลุม/องคกรชุมชนใหเขมแข็ง 

11. บูรณาการความรวมมือทุกภาคสวนทั้งในเขตเทศบาลและใกลเคียงเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคลองกับภารกิจถายโอน
ภารกิจตามกฎหมาย 
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จุดมุงหมายการพัฒนา (Goals) 
1. ประชาชนไดรับโอกาสและยกระดับการเรียนรูทั้งในและนอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยอยางตอเนื่องมีคุณภาพและเห็นคุณคาภูมิปญญาทองถิ่น 
2. เด็กเยาวชนมีพัฒนาการดานการศึกษาที่ไดมาตรฐาน มีความรูคูคุณธรรม จริยธรรม 

และจิตสํานึกสาธารณะ มีทักษะชีวิตที่ดี กีฬาเปนเลิศ อยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
3. ผังเมืองรวมและโครงสรางพื้นฐานไดรับการปรับปรุงพัฒนาที่ไดมาตรฐาน ชุมชนมี

ระเบียบวินัย เครารพกฎจราจร ที่สาธารณะ ภูมิทัศนสะอาดและสวยงาม 
4. สาธารณูปโภค ไฟฟา ประปา มีความสะดวกทั่วถึง สุขาภิบาลไดรับการพัฒนาที่ถูก

สุขลักษณะ ปราศจากมลพิษจากขยะ น้ําเสีย และมีการนําพลังงานทางเลือกมาใชใหเกิด
ประโยชน 

5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง เขาถึงบริการสาธารณสุขและ
ลดภาวะเสี่ยงจากโรคภัยตาง ๆ มีสวัสดิการที่ดี 

6. เศรษฐกิจมีความมั่นคง ประชาชน/เอกชน มีสวนรวมในการลงทุน มีการเพิ่มมูลคา
ผลผลิตแปรรูป และกระจายสินคาที่เปนธรรม นําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช 

7. ประชาชนไดรับบริการที่ดี มีความพึงพอใจการบริหารงานของเทศบาล และสามารถ
บริหารจัดการกลุมองคกรชุมชนใหเขมแข็ง 

8. บูรณาการความรวมมือทุกภาคสวนทั้งในเขตเทศบาลและใกลเคียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคลองภารกิจถายโอนตามกฎหมาย 
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กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ป 2554 

ทิศทางและแนวทางการพัฒนาจังหวัด ประกอบดวย 
  1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ซ่ึงกําหนดวิสัยทัศน
ของประเทศไว คือ มุงพัฒนาสู “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน” (Green and Happiness Society) คนไทย    
มีคุณธรรมนําความรูเทาทันโลก ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ 
และเปนธรรม  ส่ิงแวดลอมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืนอยูภายใตระบบบริหารจัดการประเทศที่มี     
ธรรมาภิบาล ตามประเด็นยุทธศาสตรภายใตแนวปฏิบัติของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ดังนี้ 
  1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู 
  1.2 ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานที่มั่นคง 
  1.3 ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน 
  1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาบนรากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และการสรางความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
  1.5 ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ 
  เปาหมายโดยรวมของการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 
  ดานคุณภาพคนความเขมแข็งชุมชนและสังคม 

- พัฒนาคนใหมีสุขภาวะดี จิตใจ อารมณ กาย สติปญญา มีความสมดุล เขาถึง
หลักศาสนา มีคุณธรรม นําความรอบรู มีสัมมาอาชีพ มีความมั่นคงในชีวิต 

- พัฒนาชุมชนเขมแข็ง สงบ และแกปญหาความยากจนใหชุมชนอยูเย็นเปนสุข 
ดานเศรษฐกิจ 

- เศรษฐกิจมีคุณภาพโครงสรางเศรษฐกิจมีความสมดุลมากขึ้น 
- เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
- ความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ 

ดานความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
- รักษาความอุดมสมบูรณของฐานทรัพยากร 
- รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 
- วางรากฐานการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทาง

ชีวภาพดานธรรมาภิบาล 
- มุงใหธรรมาภิบาลของประเทศในทุกภาคสวนดีขึ้น 
- สรางองคความรูประชาธิปไตย 
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2. นโยบายรัฐบาล  
 นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี  ไดแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา เมื่อวันอังคารที่   
30 ธันวาคม 2551  รัฐบาลจะบริหารราชการแผนดินโดยนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เนนการใช
คุณธรรมนําความรู และจะปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยอยางเครงครัด โดยแบง
การดําเนินการเปน 2 ระยะ คือ ระยะเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการและมีกําหนดเวลาแลวเสร็จในปแรกอยางชัดเจน 
และระยะการบริหารราชการ 3 ปของรัฐบาลซึ่งมีกําหนดเริ่มตนตั้งแตปแรกเปนตนไป ดังตอไปนี้ 

1.นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก 
1.1 การสรางความเชื่อมั่นและกระตุนเศรษฐกิจในภาพรวมเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นแกภาคประชาชน

และเอกชนในการลงทุนและการบริโภค 
1.1.1 เสริมสรางความสมานฉันทและความสามัคคีของคนในชาติใหเกิดขึ้นโดยเร็ว โดยใชแนวทางสันติ 

รับฟงความเห็นจากทุกฝาย และหลีกเล่ียงการใชความรุนแรงในการแกไขปญหาความขัดแยงในชาติในทุกกรณี 
รวมทั้งฟนฟูระเบียบสังคมและบังคับใชกฎหมายอยางเทาเทียมและเปนธรรมแกทุกฝาย ตลอดจนสนับสนุน
องคกรตามรัฐธรรมนูญใหมีสวนรวมในการสรางความสมานฉันท ภายใตกรอบของบทบาทอํานาจและหนาที่ของ
องคกร 

1.1.2 จัดใหมีสํานักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใตเปนองคกรถาวร เพื่อทําหนาที่แกไขปญหา
และพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต โดยยึดมั่นหลักการสรางความสมานฉันทและแนวทาง “เขาใจ เขาถึง และ
พัฒนา” ใชกระบวนการยุติธรรมกับผูกระทําผิดอยางเครงครัดและเปนธรรม กําหนดจังหวัดชายแดนภาคใต  
เปนเขตพัฒนาพิเศษที่มีการสนับสนุนแหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ํา สิทธิพิเศษดานภาษี และอุตสาหกรรมฮาลาล รวมทั้ง
สนับสนุนใหเปนเขตพัฒนาพิเศษที่มีความยืดหยุนและหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม 

1.1.3 ปฏิรูปการเมือง โดยจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการดําเนินการปฏิรูป โดยการมีสวนรวม
ของภาคประชาชน เพื่อวางระบบการบริหารประเทศใหมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ ในแนวทางการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพสังคมไทย 
รวมทั้งสามารถสนองตอบตอการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน และเปนไปตามความตองการของประชาชนอยาง
แทจริง 

1.1.4 เรงสรางความเชื่อมั่นของประเทศไทยในสายตาของชาวโลก โดยใหความสําคัญตอกรอบความ
รวมมืออาเซียนเปนลําดับแรก และรวมมือกับรัฐสภาในการพิจารณาอนุมัติเอกสารที่เกี่ยวของที่ประเทศไทย      
ในฐานะสมาชิกประชาคมอาเซียนจะตองลงนามในชวงของการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนใหแลวเสร็จภายใน
เดือนมกราคม 2552 และเตรียมความพรอมเปนเจาภาพจัดการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนครั้งที่ 14 ในเดือน
กุมภาพันธ 2552 ในฐานะที่ประเทศไทยเปนประธานอาเซียน 

1.1.5 ฟนฟูเศรษฐกิจที่กําลังประสบปญหาเปนการเรงดวน โดยจัดทําเปนแผนฟนฟูเศรษฐกิจระยะสั้นที่
ครอบคลุมภาคเกษตรและเกษตรกร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและการทองเที่ยว ภาคการสงออก ภาค
อสังหาริมทรัพย การสรางงานและสรางรายไดในชนบท การพัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติและฟนฟูทรัพยากร ใหแลว 
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เสร็จภายในเดือนมกราคม 2552 พรอมทั้งจัดทํางบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อนําเม็ดเงินของรัฐเขาสูระบบเศรษฐกิจและเพื่อใหสามารถบรรเทาภาวะความเดือดรอนของ
ประชาชนและภาคธุรกิจได 

1.1.6 เรงสรางความเชื่อมั่นใหแกนักทองเที่ยวตางชาติ และเรงรัดมาตรการกระตุนการทองเที่ยว โดยการ
ดําเนินการรวมกันระหวางภาครัฐและเอกชนในการประชาสัมพันธดึงดูดนักทองเที่ยวตางชาติ สงเสริมการ
ทองเที่ยวของคนไทยในประเทศ และปรับแผนงบประมาณของสวนราชการที่ไดรับงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2552 อยูแลว เพื่อใชในการจัดการฝกอบรมและสัมมนาใหกระจายทั่วประเทศ รวมทั้งลดหยอน
คาธรรมเนียมและคาบริการที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเพื่อดึงดูดใหมีการเดินทางทองเที่ยวเพิ่มขึ้น 

1.1.7 เรงลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยใหความสําคัญแกโครงการลงทุนที่มีความคุมคามากที่สุด  
เพื่อเสริมสรางบรรยากาศการลงทุน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพิ่มความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ การลงทุนเพื่อปรับโครงสรางระบบบริการ
สุขภาพที่มุงสูการปองกันและสงเสริมสุขภาพ การลงทุนพัฒนาระบบขนสงมวลชน และการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการน้ําและการชลประทาน ใหสามารถเริ่มดําเนินโครงการไดในป 2552 โดยใหความสําคัญแกการมีสวนรวม
ของประชาชน การรักษาส่ิงแวดลอม การดําเนินงานอยางโปรงใส ตรวจสอบได และการรักษาวินัยการคลังของ
ประเทศ รวมทั้งเรงรัดการเบิกจายงบลงทุนของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

1.2 การรักษาและเพิ่มรายไดของประชาชน 
1.2.1 รวมมือกับภาคเอกชนในการดําเนินมาตรการชะลอการเลิกจางและปองกันการขยายตัวของการ  

เลิกจางในภาคอุตสาหกรรมและบริการ ทั้งอุตสาหกรรมขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดยอม โดยใชมาตรการ  
จูงใจเพื่อลดภาระของภาคเอกชนในการชะลอการเลิกจางงาน 

1.2.2 ดําเนินมาตรการเรงดวนเฉพาะหนา เพื่อรองรับปญหาแรงงานวางงานจากภาคอุตสาหกรรมและ
นักศึกษาจบใหม โดยจัดโครงการฝกอบรมแรงงานที่วางงานประมาณ 500,000 คน ในระยะเวลา 1 ป ตามกลุม
ความถนัดและศักยภาพ และรองรับแรงงานกลับสูภูมิลําเนา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันและสรางมูลคาทาง
เศรษฐกิจใหแกวิสาหกิจและธุรกิจชุมชน 

1.2.3 เรงรัดดําเนินการชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนของผูถูกเลิกจางและผูวางงานอันเนื่องมาจาก
วิกฤตเศรษฐกิจ โดยการดูแลใหไดรับสิทธิประโยชนที่พึงจะไดตามกฎหมายโดยเร็ว การหางานใหม การสงเสริม
อาชีพอิสระ การสรางงาน และการเพิ่มพูนทักษะเพื่อปรับเปล่ียนอาชีพ รวมทั้งการจัดสวัสดิการที่จําเปน เชน    
การเพิ่มวงเงินใหกองทุนสงเคราะหลูกจางเพื่อชวยเหลือลูกจางที่ถูกเลิกจาง และการดําเนินโครงการสานฝน
แรงงานคืนถิ่น ซ่ึงรวมถึงการสรางงานและจัดที่ทํากิน ตลอดจนการเขาถึงแหลงทุน สําหรับแรงงานนอกภาค
เกษตรที่ถูกเลิกจางใหคืนสูภาคเกษตร 

1.2.4 สรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุที่มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ หรือไมสามารถ
ประกอบอาชีพเล้ียงตัวเองได โดยจัดสรรเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปขึ้นไปที่แสดงความจํานงโดยการขอ
ขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับการสงเคราะห รวมทั้งขยายเพดานใหกูยืมจากกองทุนผูสูงอายุเปน 30,000 บาทตอราย 
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1.2.5 เพิ่มมาตรการดานการคลัง เพื่อชวยเพิ่มรายไดของประชาชนและกระตุนธุรกิจในสาขาที่ไดรับ

ผลกระทบ 
1.2.6 สรางรายไดและศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก โดยการจัดตั้งกองทุนเศรษฐกิจพอเพียง 

และจัดสรรเงินเพิ่มเติมใหจากวงเงินที่เคยจัดสรรใหเดิม เพื่อพัฒนาแหลงน้ําและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติระดับ
ชุมชน ลดตนทุนปจจัยการผลิตทางการเกษตร รวมทั้งเรงรัดและลดขั้นตอนของภาครัฐเพื่อใหทองถิ่นสามารถ
เบิกจายงบประมาณไดอยางรวดเร็ว 

1.2.7 ดําเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาสินคาเกษตรผานกลไกและเครื่องมือของรัฐใหมี
ประสิทธิภาพ และเรงสรางระบบประกันความเสี่ยงทางการเกษตร ทั้งระบบประกันความเสี่ยงราคาพืชผลผาน
กลไกตลาดซื้อขายลวงหนาสินคาเกษตรและระบบประกันภัยพืชผลอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ 

1.2.8 เรงรัดและพัฒนาตลาดและระบบการกระจายสินคาของสินคาเกษตรและสินคาชุมชน เพื่อกระตุน
การบริโภคภายในประเทศ และการสงออก 

1.2.9 จัดตั้งสภาเกษตรกรแหงชาติ เพื่อใหเกษตรกรมีสวนรวมในการเสนอนโยบายและวางแผน
พัฒนาการเกษตรอยางเปนระบบ และมีระบบการคุมครองและรักษาผลประโยชนของเกษตรกร รวมทั้งพัฒนา
ความเขมแข็งของเกษตรกรไดอยางยั่งยืน 

1.2.10 สงเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ทั่วประเทศใหปฏิบัติงานเชิงรุก    
ในการสงเสริมสุขภาพในทองถิ่นและชุมชน การดูแลเด็กผูสูงอายุ คนพิการ การดูแลผูปวยในโรงพยาบาล      
และการเฝาระวังโรคในชุมชน โดยจัดใหมีสวัสดิการคาตอบแทนใหแก อสม.เพื่อสรางแรงจูงใจหนุนเสริมให
ปฏิบัติงานไดอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพ 

1.3 การลดภาระคาครองชีพของประชาชน 
1.3.1 ใหทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาฟรี 15 ป โดยสนับสนุนตําราในวิชาหลักใหแกทุกโรงเรียน จัดให

มีชุดนักเรียนและอุปกรณการเรียนฟรีใหทันปการศึกษา 2552 และสนับสนุนคาใชจายอื่นๆ เพื่อชดเชยรายการ
ตางๆ ที่โรงเรียนเรียกเก็บจากผูปกครอง 

1.3.2 กํากับดูแลราคาสินคาอุปโภคบริโภคและบริการที่มีความจําเปนตอการครองชีพ ใหมีราคาที่      
เปนธรรม สะทอนตนทุนอยางเหมาะสม และไมเปนการเอาเปรียบผูบริโภค 

1.3.3 ดําเนินมาตรการลดภาระคาครองชีพของประชาชน ในสวนของการเดินทาง กาซหุงตม และบริการ
ดานสาธารณูปโภค โดยปรับปรุงมาตรการที่มีอยูเดิมใหสอดคลองกับสภาวะทางเศรษฐกิจ และอยูบนหลักการ
ของการใชและบริโภคอยางประหยัด 

1.3.4 ใชกองทุนน้ํามันในการรักษาเสถียรภาพของราคาน้ํามันอยางมีประสิทธิภาพ และเปนประโยชน   
ตอการสงเสริมการใชพลังงานทดแทนและการใชน้ํามันอยางประหยัด 

1.4 จัดตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ และคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหา
ทางเศรษฐกิจ (กรอ.) เพื่อเรงรัดติดตาม แกไขปญหา ลดขั้นตอนในการปฏิบัติ และกําหนดมาตรการและ
โครงการเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจในภาวะเรงดวน 
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ในสวนของนโยบายที่จะดําเนินการภายในชวงระยะเวลา 3 ปของรัฐบาลชุดนี้ รัฐบาลจะดําเนินนโยบาย
หลักในการบริหารประเทศซึ่งปรากฏตามนโยบายขอที่ 2 ถึงขอที่ 8 ดังตอไปนี้ 

2. นโยบายความมั่นคงของรัฐ 
2.1 ปกปองและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยใหมีความมั่นคงในการเปนศูนยรวมจิตใจและความรัก

สามัคคีของคนในชาติ โดยการเสริมสรางจิตสํานึกใหมีความจงรักภักดี เทิดทูน ปกปองสถาบันพระมหากษัตริย 
รวมทั้งปองกันอยางจริงจังมิใหมีการลวงละเมิดพระบรมเดชานุภาพ 

2.2 เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศใหมีความพรอมในการรักษาเอกราช อธิปไตย  
และบูรณภาพแหงดินแดน รวมทั้งการคุมครองผลประโยชนของชาติ โดยการเตรียมความพรอมของกองทัพ    
การฝกกําลังพลใหเกิดความชํานาญในการปฏิบัติภารกิจ และการจัดงบประมาณใหสอดคลองกับภารกิจของ     
แตละเหลาทัพ ตลอดจนจัดใหมีแผนการสํารองอาวุธและพลังงานเพื่อความมั่นคง สนับสนุนและสงเสริมการวิจัย
และ การพัฒนาอุตสาหกรรมปองกันประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อใหสามารถผลิตอาวุธยุทโธปกรณได
เอง  ปรับสิทธิประโยชนกําลังพล เบี้ยเล้ียง และคาเสบียงสนามของทหารหลักและทหารพราน รวมทั้งสวัสดิการ
ของกําลังพลใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจ พัฒนาความรวมมือทางการทหารกับประเทศเพื่อนบานและมิตร
ประเทศอื่น ๆ และสงเสริมบทบาทในการรักษาสันติภาพของโลกภายใตกรอบสหประชาชาติ 

2.3 เสริมสรางสันติภาพของการอยูรวมกันกับประเทศเพื่อนบาน มุงเนนการแกไขปญหาความขัดแยง
ดวยการเจรจาโดยสันติวิธี ใหความสําคัญกับการสํารวจและการปกปนเขตแดนกับประเทศเพื่อนบานอยางถูกตอง
ตามขอตกลงและสนธิสัญญา ประสานงานและรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการปองกันและแกไขปญหาที่
กระทบตอความม่ันคงในพื้นที่ชายแดน รวมทั้งเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนใน
บริเวณชายแดน 

2.4 แกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมืองทั้งระบบไมใหมีผลกระทบตอความมั่นคง โดยการปรับปรุงระบบการ
เขาเมือง การจัดระเบียบชายแดน และการจัดระเบียบแรงงานตางดาว รวมทั้งการแกไขปญหาสถานะและสิทธิ  
ของบุคคลที่ชัดเจน บนความสมดุลระหวางการดูแลสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลกับการรักษาความมั่นคงของชาติ 

2.5 เสริมสรางศักยภาพในการจัดการกับปญหาภัยคุกคามขามชาติ โดยใหความสําคัญแกการพัฒนา
ระบบและกลไกตาง ๆ ใหพรอมที่จะปองกันและแกไขปญหาการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติทุกรูปแบบ 
รวมทั้งพัฒนากฎหมาย และบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาเครือขายความ
รวมมือ   กับนานาประเทศและสงเสริมการปฏิบัติตามพันธกรณีระหวางประเทศภายใตกรอบสหประชาชาติ 
3. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

3.1 นโยบายการศึกษา 
3.1.1 ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยปฏิรูปโครงสรางและการบริหารจัดการ ปรับปรุงกฎหมายให

สอดคลองกับรัฐธรรมนูญ และระดมทรัพยากรเพื่อการปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษาตั้งแตระดับการศึกษา   
ขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา พัฒนาครู พัฒนาระบบการคัดเลือกเขาสูมหาวิทยาลัย พัฒนาหลักสูตร รวมทั้ง
ปรับหลักสูตรวิชาแกนหลักรวมถึงวิชาประวัติศาสตร ปรับปรุงส่ือการเรียนการสอน พัฒนาทักษะในการคิด 
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วิเคราะห ปรับบทบาทการศึกษานอกโรงเรียนเปนสํานักงานการศึกษาตลอดชีวิต และจัดใหมีศูนยการศึกษาตลอด
ชีวิตเพื่อการเรียนรูที่เหมาะสมในแตละพื้นที่ ตลอดจนสงเสริมการกระจายอํานาจใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษาเพื่อนําไปสูเปาหมายคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูที่มุงเนนคุณธรรมนําความรูอยางแทจริง 

3.1.2 สงเสริมใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ โดยมุงเนนในระดับอาชีวศึกษา 
และอุดมศึกษา เพื่อใหสนองตอบความตองการดานบุคลากรของภาคเศรษฐกิจ 

3.1.3 พัฒนาครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหไดครูดี ครูเกง มีคุณธรรม มีคุณภาพ     
และมีวิทยฐานะสูงขึ้น ลดภาระงานครูที่ไมเกี่ยวกับการเรียนการสอนตามโครงการคืนครูใหนักเรียน มีการดูแล
คุณภาพชีวิตของครูดวยการปรับโครงสรางหนี้และจัดตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตครู ควบคูไปกับการลงทุน  
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เนนการพัฒนาเนื้อหาสาระและบุคลากรใหพรอมรองรับและใชประโยชนจากระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางคุมคา 

3.1.4 จัดใหทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาฟรี 15 ป ตั้งแตระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
พรอมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหเกิดความเสมอภาคและความเปนธรรมในโอกาสทางการศึกษา   
แกประชากรในกลุมผูดอยโอกาสทั้งผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ ผูอยูในสภาวะยากลําบากผูบกพรอง       
ทางรางกายและสติปญญา และชนตางวัฒนธรรม รวมทั้งยกระดับการพัฒนาศูนยเด็กเล็กในชุมชน 

3.1.5 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาไปสูความเปนเลิศ โดยการ 
จัดกลุมสถาบันการศึกษาตามศักยภาพ ปรับเงินเดือนคาตอบแทนของผูสําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาใหสูงขึ้น 
โดยภาครัฐเปนผูนําและเปนแบบอยางของการใชทักษะอาชีวศึกษาเปนเกณฑกําหนดคาตอบแทนและ
ความกาวหนาในงาน ควบคูกับการพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดวยการเพิ่มขีดความสามารถดานการวิจัย
และพัฒนา 

3.1.6 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา ใหมีการประนอมและไกลเกล่ียหนี้ 
รวมทั้งขยายกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษาเพิ่มขึ้นเพื่อใหประชาชนมีโอกาสในการเขาถึงการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
และปริญญาตรีเพิ่มขึ้น 

3.1.7 สงเสริมใหเด็ก เยาวชน และประชาชนใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสรางสรรคอยาง
ชาญฉลาดเพื่อเสริมสรางการเรียนรู 

3.1.8 เรงรัดการลงทุนดานการศึกษาและการเรียนรูอยางบูรณาการในทุกระดับการศึกษาและในชุมชน 
โดยใชพื้นที่และโรงเรียนเปนฐานในการบูรณาการทุกมิติ และยึดเกณฑการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษาเปนหลักในการยกระดับคุณภาพโรงเรียนที่ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน และสงเสริม
ความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยไปสูการเปนศูนยกลางทางการศึกษาและวิจัยพัฒนาในภูมิภาค รวมทั้งเสริมสราง
สังคมแหงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตในชุมชน โดยเชื่อมโยงบทบาทสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา 
และสถาบันทางศาสนา 

3.2 นโยบายแรงงาน 
3.2.1 ดําเนินการใหแรงงานทั้งในและนอกระบบไดรับการคุมครองตามมาตรฐานแรงงานไทย โดยเฉพาะ

ในดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพการจางงาน โดยการสงเสริมใหสถานประกอบการผานการทดสอบ 
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และรับรองตามมาตรฐานระบบการจัดการปฏิบัติตอแรงงานดานสิทธิและคุมครองใหเปนไปตามมาตรฐานแรงงาน
สากล 

3.2.2 ปฏิรูประบบประกันสังคมใหมีความเขมแข็งมั่นคง ใหมีการบริหารจัดการที่เปนอิสระ โปรงใส    
และขยายความคุมครองถึงบุตรและคูสมรสของผูประกันตนในเรื่องการเจ็บปวย รวมทั้งเพิ่มสิทธิประโยชนอื่น ๆ 
เพิ่มเติมใหแกผูประกันตน 

3.2.3 พัฒนาและฝกอบรมแรงงานทุกระดับใหมีความรูและทักษะฝมือที่มีมาตรฐานสอดคลองกับการ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี และสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน โดยการเพิ่มขีดความสามารถของ
สถาบันและศูนยพัฒนาฝมือแรงงานที่มีอยูทั่วประเทศใหมีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการฝกอบรมฝมือแรงงานดวยการ
ระดมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในลักษณะโรงเรียนในโรงงาน และการบูรณาการกับสถาบันการศึกษาทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาฝมือแรงงาน 

3.2.4 สงเสริมใหแรงงานไทยไปทํางานตางประเทศอยางมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการ
สนับสนุนดานสินเชื่อการไปทํางานในตางประเทศ การฝกอบรมทักษะฝมือและทักษะการใชภาษา การสราง
หลักประกัน   การคุมครองดูแลการจัดสงแรงงานไปทํางานในตางประเทศ และการติดตามดูแลมิใหถูกเอารัดเอา
เปรียบระหวางการทํางานในตางประเทศ 

3.2.5 สนับสนุนสวัสดิการดานแรงงาน โดยจัดตั้งสถาบันความปลอดภัยในการทํางาน จัดใหมีสถานดูแล
เด็กออนในสถานประกอบการ และเพิ่มศักยภาพกองทุนเงินทดแทนในการดูแลลูกจางที่ประสบอันตรายเนื่องจาก
การทํางาน รวมทั้งจัดระบบดูแลดานสวัสดิการแรงงานของกลุมแรงงานนอกระบบ และสงเสริมระบบแรงงาน
สัมพันธในระบบไตรภาคี เพื่อใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางลูกจาง นายจาง และภาครัฐ 

3.2.6 จัดระบบการจางแรงงานตางดาวใหสอดคลองกับความตองการของภาคการผลิต ไมกระทบตอ  
การจางแรงงานไทย และความมั่นคงของประเทศ โดยการจัดจําแนกประเภทงานที่อนุญาตใหแรงงานตางดาวทํา 
และการจัดระบบการนําเขาแรงงานตางดาว การขจัดปญหาแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย และการจัดทําทะเบียน
แรงงานตางดาวและระบบการตรวจสอบที่สะดวกตอการควบคุม 

3.2.7 สงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุและคนพิการ โดยการกําหนดใหมีรูปแบบที่หลากหลาย 
เหมาะสมตามความสามารถของผูสูงอายุและคนพิการ อาทิ การทํางานแบบบางเวลา การทํางานชั่วคราว การ
ทํางานแบบสัญญาระยะสั้น รวมทั้งการขยายโอกาสการทํางานของผูสูงอายุที่มีความชํานาญเฉพาะดาน 

3.3 นโยบายดานสาธารณสุข 
3.3.1 สนับสนุนการดําเนินการตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแหงชาติ โดยเรงดําเนินมาตรการสราง

เสริมสุขภาพและลดปจจัยเส่ียงที่มีผลตอสุขภาพและการเจ็บปวยเรื้อรัง โดยประสานความรวมมือและการมีสวน
รวมจากภาคีพัฒนาในสาขาตาง ๆ ตลอดจนภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน และอาสาสมัคร
สาธารณสุข รวมสรางความรู ความเขาใจ สรางแรงจูงใจ รณรงคใหเกิดการพัฒนาและปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพอนามัย รวมทั้งสงเสริมบทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีสวนรวมในการผลิตและพัฒนาบุคลากร 
ทางการแพทยและสาธารณสุข โดยจัดสรรทุนใหเพื่อกลับมาทํางานในทองถิ่น 
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3.3.2 สรางขีดความสามารถในการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค วินิจฉัย และดูแลรักษาพยาบาลอยาง

เปนระบบ เชื่อมโยงกับทุกภาคสวน ทุกสาขาที่เกี่ยวของ เพื่อปองกันปญหาการปวยและตายดวยโรคอุบัติใหม     
ที่รวมถึงโรคที่มีการกลายพันธุเปนสายพันธุใหม และโรคระบาดซ้ําในคน อยางทันตอสถานการณ 

3.3.3 ปรับปรุงระบบบริการดานสาธารณสุข โดยลงทุนพัฒนาระบบบริการสุขภาพของภาครัฐในทุกระดับ
ใหไดมาตรฐาน ยกระดับสถานีอนามัยเปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล และพัฒนาระบบเครือขาย  
การสงตอในทุกระดับใหมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงกันทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อใหระบบหลักประกันสุขภาพ
มีคุณภาพอยางเพียงพอ ทั่วถึง มีทางเลือกหลากหลายรูปแบบ และครอบคลุมไดถึงการรักษาพยาบาล            
ในสถานพยาบาลเอกชนที่เขารวมโครงการ 

3.3.4 ลงทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข ควบคูกับการสรางขวัญกําลังใจใหมี
ความกาวหนาในอาชีพ มีการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อใหมีรายไดจากเงินเดือนและคาตอบแทนอื่น ๆ ที่เหมาะสม 
เปนธรรม รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพดานการแพทย มีการกระจายบุคลากรทาง
การแพทยและสาธารณสุขอยางสอดคลองกับความตองการของพื้นที่ ตลอดจนการลงทุนพัฒนาและเชื่อมโยง
ระบบขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศดานสุขภาพใหทันสมัย มีมาตรฐานสามารถใชประโยชนรวมกันไดอยางคุมคา 

3.3.5 ผลักดันการขับเคล่ือนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางดานสุขภาพและการรักษาพยาบาลในระดับ
นานาชาติ โดยมียุทธศาสตรการบริหารจัดการอยางมีสวนรวม มีการประสานความรวมมือกับทุกภาคสวน         
ที่เกี่ยวของ มีการใชทรัพยากรทางการแพทยรวมกันระหวางภาครัฐและเอกชน รวมทั้งปรับปรุงกฎระเบียบ        
ที่เกี่ยวของ 

3.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
3.4.1 สงเสริมการทํานุบํารุงและรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยทุกดาน รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและ   

ภูมิปญญาไทย ใหมีความกาวหนา มีการคนควา วิจัย ฟนฟู และพัฒนา พรอมทั้งฟนฟูตอยอดแหลงเรียนรู     
ทางวัฒนธรรม เพื่อสงเสริมการเรียนรูของประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 

3.4.2 เสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัวรวมกับสถานบันทางศาสนา สถาบันการศึกษา และ
สถาบันทางสังคมอื่น ๆ ในการปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกที่ดีและการเฝาระวังทางวัฒนธรรมที่มีผลกระทบตอ         
การเบี่ยงเบนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน รวมทั้งสนับสนุนการผลิตส่ือสรางสรรค สรางกระแสเชิงบวกใหแก
สังคม และเปดพื้นที่สาธารณะที่ดีใหแกเด็กและเยาวชน 

3.4.3 สนับสนุนการใชภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรมไทยทั้งที่เปน
วิถีชีวิต คานิยมที่ดีงาม และความเปนไทยเพื่อการศึกษาเรียนรูและเผยแพรสูสังคมโลก ตลอดจนใชประโยชน  
เพื่อสรางความสัมพันธอันดีกับชาวโลกและเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ 

3.4.4 สงเสริมการปรับปรุงองคกรและกลไกที่รับผิดชอบดานศาสนา เพื่อใหการบริหารจัดการ สงเสริม 
ทํานุบํารุงศาสนา มีความเปนเอกภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งสงเสริมความเขาใจอันดีและสมานฉันทระหวาง   
ศาสนิกชนของทุกศาสนา เพื่อนําหลักธรรมของศาสนามาใชในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสรางแรงจูงใจ
ใหประชาชนใชหลักธรรมในการดํารงชีวิตมากขึ้น 
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3.5 นโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย 
3.5.1 แกไขปญหาความยากจน โดยการจัดหาที่ดินทํากินใหแกผูมีรายไดนอย สงเสริมอาชีพและสราง

รายได เชน การปลูกปา สรางความเขมแข็งของกองทุนหมูบานและแหลงเงินทุนอื่น ๆ ในระดับชุมชน ใหมีกลไก  
ที่โปรงใส มีประสิทธิภาพและใหชุมชนสามารถตัดสินใจและนําไปใชในการแกไขปญหาและพัฒนาชุมชนได 

3.5.2 ปรับโครงสรางหนี้ภาคประชาชน เพื่อนําไปสูการลดหนี้หรือยืดเวลาชําระหนี้ หรือลดอัตราดอกเบี้ย 
หรือพักชําระดอกเบี้ย 

3.5.3 เรงรัดปรับปรุงแกไขปญหาคุณภาพการอยูอาศัย คุณภาพชีวิต และส่ิงแวดลอมชุมชน โดยเฉพาะ
ชุมชนผูมีรายไดนอยใหดียิ่งขึ้น โดยปรับปรุงคุณภาพและขยายการใหบริการสาธารณูปโภคใหทั่วถึง ปรับปรุงการ
บริหารจัดการองคกรภาครัฐดานการเคหะและการอยูอาศัยของผูมีรายไดนอยเพื่อเพิ่มประสิทธิการทํางานของ
องคกร รวมถึงพิจารณาจัดตั้งองคกรในลักษณะดังกลาวเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การดูแลคุณภาพชีวิต    
และสิ่งแวดลอมของชุมชนผูมีรายไดนอยใหดียิ่งขึ้น 

3.5.4 สรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมในกลุมผูสูงอายุ โดยเนนบทบาทของสถาบันทางสังคม 
ชุมชน และเปนเครือขายในการคุมครองทางสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุ รวมทั้งสงเสริม   
การนําศักยภาพผูสูงอายุมาใชในการพัฒนาประเทศ การถายทอดความรูภูมิปญญาสูสังคม สงเสริมการออม    
และสรางระบบประกันชราภาพ เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูวัยสูงอายุอยางมั่นคง 

3.5.5 ใหความสําคัญในการคุมครองผูบริโภคในทุกมิติ โดยการรณรงคสรางความรูความเขาใจ จัดตั้ง
องคกรอิสระผูบริโภค บังคับใชมาตรการทางกฎหมายที่ใหการคุมครองดูแลผูบริโภคโดยเครงครัด รวมทั้งการใช
กลไกทางกฎหมายในการปองกันการเอาเปรียบผูบริโภคในดานอื่น ๆ เชน การโฆษณาเกินเวลา การโฆษณาแฝง
หรือการใชส่ือเพื่อประโยชนสวนตน เปนตน 

3.5.6 สงเสริมความเสมอภาคระหวางชาย-หญิง ขจัดการกระทําความรุนแรง และการเลือกปฏิบัติตอเด็ก 
สตรี และผูพิการ ใหการคุมครองและสงเสริมการจัดสวัสดิการทางสังคมที่เหมาะสมแกผูยากไร ผูพิการหรือ 
ทุพพลภาพ และผูที่อยูในภาวะยากลําบาก ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พึ่งตนเองได 

3.5.7 เรงรัดการแกไขปญหายาเสพติดอยางเปนระบบครบวงจร ทั้งดานการปองกัน การปราบปราม    
การบําบัดรักษา การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ควบคูกับการปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับสถานการณ 
และมีการบังคับใชกฎหมายโดยเครงครัด รวมทั้งขยายความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและนานาชาติในการ
แกไขปญหายาเสพติด 

3.5.8 เพิ่มประสิทธิภาพการแกไขปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยสงเสริมใหมีระบบ
ติดตามและเฝาระวังปญหาอาชญากรรมที่ทันตอการเปลี่ยนแปลง โดยเนนการพัฒนาระบบขอมูล ขาวสาร       
การเตือนภัย และสรางเครือขายอาสาสมัครชุมชนในพื้นที่ตาง ๆ ในการปองกันปญหารวมกับเจาหนาที่ของรัฐ  
และปรับปรุงระบบชุมชนและมวลชนสัมพันธใหมีความเขมแข็ง เพื่อสรางความเขาใจและความรวมมือระหวาง
เจาหนาที่ของรัฐกับประชาชน 
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3.6 นโยบายการกีฬาและนันทนาการ 
3.6.1 เสริมสรางโอกาสใหประชาชนทุกกลุมออกกําลังกายและเลนกีฬา โดยประสานความรวมมือ

ระหวางหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชน ชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีสวนรวมใน
การพัฒนากีฬา จัดหาสถานที่จัดกิจกรรมการออกกําลังกายและเลนกีฬาอยางทั่วถึง รวมทั้งสงเสริมใหเยาวชนมี
ความสนใจ ในการกีฬาและใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

3.6.2 พัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ โดยจัดตั้งศูนยฝกกีฬาแหงชาติ พรอมทั้งนําวิทยาศาสตรการกีฬามาใช 
จัดใหมีการควบคุมมาตรฐานการฝกสอนดานการกีฬาใหมีคุณภาพ และสนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬาในระดับ
นานาชาติอยางตอเนื่อง 

3.6.3 สงเสริมกีฬาไทยใหเปนที่รูจักอยางกวางขวางและไดรับการยอมรับจากสากลยิ่งขึ้น 
3.6.4 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการดานการกีฬา โดยสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาท  

และมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานการกีฬา จัดกิจกรรมและสถานกีฬา รวมทั้งจัดสรางลานกีฬาในทุก
หมูบานและชุมชน 

3.6.5 ปรับปรุงกฎหมายการกีฬาและที่เกี่ยวของ โดยจัดใหมีกฎหมายกีฬาอาชีพ กฎหมายเกี่ยวกับ
สวัสดิการนักกีฬา และกฎหมายอื่น ๆ เพื่อเปนเครื่องมือการบริหารจัดการดานกีฬาใหมีประสิทธิภาพ 
 
4. นโยบายเศรษฐกิจ 

4.1 นโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหภาค 
4.1.1 สนับสนุนใหเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตอยางมีเสถียรภาพ โดยประสานนโยบายการเงินและ

นโยบายการคลังเพื่อใหมีความสมดุลระหวางอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ เสถียรภาพของระดับราคา    
และการจางงาน 

4.1.2 สรางเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบสถาบันการเงินในประเทศ บริหารสภาพคลองทาง
การเงินภายในประเทศ และดูแลการเคลื่อนยายทุนระหวางประเทศ โดยติดตามความเคลื่อนไหวของธุรกรรมทาง
การเงินของสถาบันการเงินอยางใกลชิด เพื่อปองกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเคล่ือนยายเงินทุนอยางรวดเร็ว   
รวมทั้งการเพิ่มความรวมมือทางดานการเงินภายใตกรอบการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน เพื่อใหสามารถ
ชวยเหลือและรวมกันแกไขปญหาในกรณีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในภูมิภาค 

4.1.3 พัฒนาตลาดทุนและระบบสถาบันการเงินใหเขมแข็งและสามารถรองรับผลกระทบจากความผัน
ผวนของสภาวะการเงินโลก และใหสามารถสนับสนุนการลงทุนและการดําเนินธุรกิจไดอยางมั่นคง โดยการแกไข
กฎ ระเบียบ และวางระบบการกํากับดูแลใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมทางการเงิน และสงเสริมการ
ออมระยะยาวเพื่อเปนฐานการระดมทุนของประเทศในอนาคต 

4.1.4 สงเสริมและรักษาวินัยการคลัง โดยปรับปรุงแนวทางการจัดสรรงบประมาณของประเทศ          
ใหสอดคลองกับกําลังเงินของแผนดิน รวมทั้งเรงออกกฎหมายการเงินการคลังของรัฐเพื่อใหเปนกลไกในการ
กํากับและเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติที่ดี 
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4.1.5 ปรับปรุงโครงสรางภาษีและการจัดเก็บภาษี เพื่อใหมีความเปนธรรม โปรงใส และสนับสนุนการ

เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ รวมทั้งมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการประหยัดพลังงาน และ
พลังงานทางเลือก 

4.1.6 กําหนดกรอบการลงทุนภาครัฐ ทั้งในระยะปานกลางและระยะยาวที่มีความชัดเจนของแหลงเงิน 
รูปแบบการลงทุน และการเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนที่เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือและกลไกการระดมทุน 
ที่มีประสิทธิภาพสําหรับโครงการขนาดใหญ โดยคํานึงถึงวินัยการคลัง และภาระงบประมาณของภาครัฐ 

4.1.7 ปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยมุงเนนการพัฒนาการใหบริการ การใช
ทรัพยสินใหเกิดประโยชนสูงสุด การลดตนทุนดําเนินงาน การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการภายใตหลัก  
ธรรมาภิบาล และมีระบบการกํากับดูแลที่ดี รวมทั้งการฟนฟูรัฐวิสาหกิจที่มีปญหาฐานะการเงิน และการเรงรัดการ
เบิกจายลงทุนใหเปนไปตามเปาหมาย 

4.2 นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ 
4.2.1 ภาคเกษตร 
4.2.1.1 เรงรัดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและพัฒนาระบบโลจิสติกสทางการเกษตร  

เพื่อเพิ่มผลตอบแทนดานการเกษตร โดยสงเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจสําคัญใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สงเสริม
การวิจัยและพัฒนาพันธุ จัดหาปจจัยการผลิตและโครงสรางพื้นฐานการผลิตที่มีคุณภาพและมีความจําเปนพัฒนา
เทคโนโลยีการเก็บรักษาและระบบโลจิสติกสทางการเกษตรเพื่อลดตนทุนทางการเกษตร รวมทั้งการจัดพื้นที่    
การผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานใหเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีราคาที่เหมาะสมและเปนธรรมสําหรับ      
พืชพลังงาน เพื่อสรางความมั่นคงดานรายไดใหแกเกษตรกร 

4.2.1.2 สงเสริมอาชีพและขยายโอกาสการทําประมง โดยพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ประมงชายฝง   
และประมงน้ําจืด ทั้งในระดับพื้นบานและเชิงอุตสาหกรรม ยกระดับราคาสินคาประมงโดยทองถิ่นมีสวนรวม 
ปรับปรุงกฎหมายและเขตจับสัตวน้ําใหชัดเจนระหวางประมงเพื่อการพาณิชยและประมงชายฝง และบังคับใช   
โดยเครงครัด รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมสัตวน้ํา ควบคูกับการเจรจาสงเสริมความรวมมือดานการ
ประมงกับตางประเทศในการทําประมงนอกและในนานน้ําสากล และสงเสริมการใชพลังงานทดแทนในกิจการ
ประมง รวมทั้งจัดตั้งองคกรระดับชาติเพื่อแกไขปญหาและพัฒนาการประมงของประเทศ ทั้งในดานการอนุรักษ
ทรพัยากรสัตวน้ํา และอุตสาหกรรมตอเนื่องดานการประมง 

4.2.1.3 พัฒนาศักยภาพสินคาปศุสัตว โดยปรับปรุงและอนุรักษพันธุสัตวเศรษฐกิจสําคัญ อาทิ โค 
กระบือ เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ พัฒนาการผลิตทุกขั้นตอนใหมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล พัฒนา
ศักยภาพในการปองกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว พัฒนาศักยภาพการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินคา
ปศุสัตว และขยายการสงออกสินคาปศุสัตวในตลาดโลก รวมทั้งสงเสริมการทําปศุสัตวอินทรียครัวเรือน        
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.2.1.4 ดูแลเสถียรภาพราคาสินคาเกษตรและการตลาดสินคาเกษตร โดยจัดใหมีระบบประกันความ
เส่ียงดานราคาสินคาเกษตร พัฒนาตลาดสินคาเกษตรลวงหนาใหมีความเขมแข็ง สรางตลาดกลางเพื่อการคาสง
และ   คาปลีกสินคาเกษตรในทุกภูมิภาค ผลักดันใหมีการเปดตลาดสินคาเกษตรแหงใหมใหครอบคลุมทั่ว 
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และสงเสริมระบบเกษตรพันธะสัญญา รวมทั้งใชระบบไตรภาคีภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร ในการแกไขปญหา
ราคาสินคาเกษตร 

4.2.1.5 สงเสริมการเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร โดยสงเสริมการวิจัยและพัฒนามาตรฐานการผลิตและ    
ความปลอดภัยดานสินคาเกษตรและอาหารตามมาตรฐานสากลในระดับชุมชน และมีการเชื่อมโยงการผลิต      
ทางการเกษตรกับอุตสาหกรรมการเกษตร สงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตรที่ไดคุณภาพและมาตรฐานสากล 
สงเสริมความแข็งแกรงของตราสินคา จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรอยางครบวงจร 
รวมทั้งเรงรัดการเจรจาระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร และใหองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นมีสวนสนับสนุนเงินทุนพัฒนาเครื่องจักรเพื่อแปรรูปขั้นตนของสินคาเกษตร 

4.2.1.6 สรางความมั่นคงดานอาหาร โดยสงเสริมการทําการเกษตรตามแนวพระราชดําริ ขยาย
กระบวนการเรียนรูและการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม โครงการอาหารกลางวัน และธนาคารโคกระบือตามแนว
พระราชดําริ และสนับสนุนการทําเกษตรอินทรีย เกษตรผสมผสาน วนเกษตร ที่สอดคลองกับความตองการของ
ชุมชน เพื่อลดการใชสารเคมีและเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร รวมทั้งสนับสนุนความรวมมือระหวางประเทศที่เกี่ยวกับ
ความมั่นคงทางดานอาหาร 

4.2.1.7 เรงรัดการจัดหาแหลงน้ําใหทั่วถึงและเพียงพอ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรน้ํา    
เพื่อการผลิตทางการเกษตร โดยเนนการเพิ่มสระน้ําในไรนาและขุดลอกคูคลองเพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแลง   
สงเสริมการใชประโยชนจากน้ําใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับชนิดพืช เพิ่มพื้นที่ชลประทานทั้งขนาดใหญ 
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ตลอดจนขยายระบบการกระจายน้ําในพื้นที่ชลประทานใหใชประโยชนไดเต็มศักยภาพ 

4.2.1.8 คุมครองและรักษาพื้นที่ที่เหมาะสมกับการทําเกษตรกรรมที่ไดมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  
ดานชลประทานแลว เพื่อเปนฐานการผลิตทางการเกษตรในระยะยาว ฟนฟูคุณภาพดิน จัดหาที่ดินทํากินใหแก
เกษตรกรยากจนในรูปของธนาคารที่ดิน และเรงรัดการออกเอกสารสิทธิใหแกเกษตรกรยากจนและชุมชนที่ทํากิน
อยูในที่ดินของรัฐที่ไมมีสภาพปาแลวในรูปของโฉนดชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรในรูปของนิคม
การเกษตร 

4.2.1.9 พัฒนาภาคเกษตรใหมีความเขมแข็ง โดยสรางและพัฒนาคุณภาพเกษตรกรรุนใหมใหมี
ความสามารถในการบริหารจัดการผลผลิตและการบริหารองคกรเกษตรกรรูปแบบตาง ๆ ดวยองคความรูจาก
นวัตกรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผานระบบการเรียนรูทั้งในและนอกระบบการศึกษา    
เพื่อเสริมสรางความมั่นคงภาคเกษตรและสังคมไทย 

4.2.1.10 แกไขปญหาหนี้สิน ฟนฟูอาชีพและความเปนอยูของเกษตรกร โดยเรงดําเนินการจัดการหนี้สิน
ของเกษตรกรทั้งในและนอกระบบ เพื่อบรรเทาความเดือดรอน และรักษาที่ดินทํากินใหแกเกษตรกร 

4.2.2 ภาคอุตสาหกรรม 
4.2.2.1 สรางความแข็งแกรงและความสามารถในการแขงขันในตลาดโลกใหกับอุตสาหกรรมไทย      

ดวยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดตนทุนและเพิ่มมูลคาใหแกสินคา โดยรวมมือกับภาคเอกชน 
สถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษา ในการพัฒนาความสามารถของผูประกอบการ พัฒนาทักษะฝมือแรงงาน 
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ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร พัฒนาการออกแบบสินคาและผลิตภัณฑ ลดตนทุนโลจิสติกส และเพิ่มความ
รวมมือ    ในภูมิภาคในการผลิตสินคาเชิงลูกโซผานการเจรจาระหวางประเทศ 

4.2.2.2 กําหนดมาตรการแกไขปญหาของแตละอุตสาหกรรมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ       
ในอนาคต เชน อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรภายในประเทศ อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมอาหาร        
และอุตสาหกรรมอัญมณี เปนตน โดยปรับปรุงมาตรการสงเสริมการลงทุนดานภาษีและที่มิใชภาษีใหสามารถจูง
ใจนักลงทุนได และสงเสริมการรวมทุนกับบริษัทตางประเทศในอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง 

4.2.2.3 รวมมือกับภาคเอกชนในการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานสินคาใหทัดเทียมและลํ้าหนาใน
ระดับสากล โดยสนับสนุนใหมีกลไกการระดมทุนและประกันความเสี่ยงใหกับภาคเอกชนเพื่อกระตุนให
ภาคเอกชนลงทุนทางดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีมากขึ้น รวมทั้งใหการคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
สําหรับสินคาที่ผลิต ในประเทศและมีตราสัญลักษณไทย 

4.2.2.4 เรงผลิตบุคลากรดานอาชีวะตามความตองการของตลาดแรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งเพิ่ม
คาตอบแทนใหใกลเคียงกับปริญญาตรี และกําหนดหลักสูตรใหสามารถตอยอดในระดับปริญญาได 

4.2.2.5 สรางความเข็มแข็งใหแกอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม โดยรัฐอํานวยความสะดวก    
ในการจัดตั้งเครือขายรวมกลุม และปรับปรุงมาตรฐานการปลอยสินเชื่อ ขยายขอบเขตการดําเนินการใหสินเชื่อ 
และประกันสินเชื่อ โดยใชเครือขายธนาคารและสถาบันการเงินของรัฐ เพื่อใหอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด
ยอมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนดงักลาวได 

4.2.2.6 จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อสงเสริมการลงทุนดานอุตสาหกรรมที่มีความสอดคลองกับ
ศักยภาพของแตละพื้นที่ เชน การพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใต การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เปนตน 
ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงการอยูรวมกันอยางยั่งยืนของชุมชนและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ 

4.2.2.7 สงเสริมใหอุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบตอสังคม ทั้งในดานคุณภาพและมาตรฐานสินคา    
และบริการ และมาตรฐานความปลอดภัยในสถานประกอบการและสิ่งแวดลอม 

4.2.3 ภาคการทองเที่ยวและบริการ 
4.2.3.1 ขยายฐานภาคบริการในโครงสรางการผลิตของประเทศ โดยเพิ่มความหลากหลายของธุรกิจ

บริการ เพิ่มมูลคา เพิ่มความสามารถในการแขงขัน พัฒนาแรงงานฝมือทั้งในดานคุณภาพและความรูดานภาษา 
และเชื่อมโยงธุรกิจ ภาคบริการ อุตสาหกรรม และเกษตรเขาดวยกันใหเปนกลุมสินคา เชน ธุรกิจสุขภาพ อาหาร
และการทองเที่ยว รวมทั้งสินคาบริการที่ใชความคิดสรางสรรคบนพื้นฐานของวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย       
ที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสมัยใหม 

4.2.3.2 พัฒนาแหลงทองเที่ยวทั้งของรัฐและเอกชน โดยรักษาและพัฒนาแหลงทองเที่ยวเดิมที่มีอยูแลว 
ทั้งแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร วัฒนธรรม และแหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้น โดยเชื่อมโยง  
กับวิถีชีวิตของชุมชน รวมทั้งจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษดานการทองเที่ยวและกําหนดจุดขายของแหลงทองเที่ยว
ของแตละภาคและกลุมจังหวัดใหมีความเหมาะสมเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน เชน กรุงเทพมหานครที่ทรงเสนห ภาคใต   
เปนศูนยกลางทองเที่ยวทางทะเลระดับโลก ภาคเหนือเปนศูนยกลางอารยธรรมลานนา ภาคอีสานเปนศูนยกลาง 
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ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร โบราณคดี วัฒนธรรมและชายแดน ภาคกลางเปนศูนยกลางทองเที่ยวอารยธรรม 
มรดกโลกและมรดกธรรมชาติ เปนตน 

4.2.3.3 พัฒนามาตรฐานบริการดานการทองเที่ยว โดยจัดใหมีมาตรฐานธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว 
เชน มาตรฐานธุรกิจนําเที่ยว มาตรฐานการเดินทาง มาตรฐานรานจําหนายสินคาที่ระลึก มาตรฐานที่พักและโรงแรม 
เปนตน รวมทั้งพัฒนามาตรฐานบุคลากรที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว เชน พนักงานโรงแรม พนักงานบริษัทนําเที่ยว 
มัคคุเทศก พนักงานรานอาหาร พนักงานรถนําเที่ยว เปนตน และปรับปรุงมาตรฐานการใหบริการของหนวยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว ทั้งในดานความปลอดภัยของนักทองเที่ยว และคาธรรมเนียมและคาบริการของ
รัฐ 

4.2.3.4 พัฒนาดานการตลาดและประชาสัมพันธการทองเที่ยว โดยสนับสนุนใหภาคเอกชนเขามามีสวน
รวมในการกําหนดนโยบายและกลยุทธดานการตลาด และกําหนดกลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อสนับสนุนจุดขาย 
ที่มีความโดดเดนของไทยใหเปนศูนยกลางระดับโลก โดยเฉพาะความพรอมของการใหบริการทางดานศูนยกลาง
การประชุมและแสดงสินคาระหวางประเทศ และศูนยกลางทองเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมทั้งสงเสริมบทบาทของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเขามามีสวนรวมในการประชาสัมพันธเพื่อยกระดับแหลงทองเที่ยวใหเปนที่รูจักทั่ว
โลก 

4.2.3.5 ปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวทั้งหมดใหมีความทันสมัยและสนับสนุน     
ซ่ึงกันและกัน และเพิ่มประสิทธิภาพของการบังคับใชกฎหมายทางดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม 

4.2.4 การตลาด การคา และการลงทุน 
4.2.4.1 สงเสริมระบบการคาเสรีและเปนธรรม โดยมีภาคเอกชนเปนผูนําทางธุรกิจ รัฐเปนผูสงเสริม 

สนับสนุน และดูแล และใหมีการบังคับใชกฎหมายแขงขันทางการคาและกฎหมายคุมครองผูบริโภคอยาง
เครงครัดเพื่อปองกันการแขงขันทางการคาที่ไมเปนธรรม ปองกันการผูกขาดตัดตอน ปองกันการเอาเปรียบ
ผูบริโภค     และใหความคุมครองผูบริโภค รวมทั้งออกกฎหมายคาปลีกเพื่อกํากับดูแลธุรกิจคาปลีกอยางเปน
ระบบโดยใหธุรกิจรายใหญและรายยอยอยูรวมกันไดอยางเกื้อกูลและยั่งยืน 

4.2.4.2 ขยายตลาดสินคาและบริการสงออกของไทยโดยกําหนดกลยุทธดานการตลาดรวมกับ
ภาคเอกชนเพื่อเพิ่มสวนแบงในตลาดที่มีอยูแลวและขยายฐานการตลาดไปสูประเทศใหม ๆ เชน ยุโรปตะวันออก 
ตะวันออกกลาง และเอเชีย เปนตน รวมทั้งพัฒนาระบบการกระจายสินคาใหรวดเร็วโดยใชความไดเปรียบในเชิง
แหลงที่ตั้งทางภูมิศาสตรและศักยภาพการขนสงของไทย 

4.2.4.3 ใชประโยชนจากขอตกลงเขตการคาเสรีทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ควบคูไปกับการเจรจา
ขอตกลงเขตการคาเสรีที่มีปญหา ทั้งที่อยูระหวางการเจรจา และที่ไดมีการเจรจาไปแลว เพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอประเทศโดยเนนการมีสวนรวมของภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ รวมทั้งกําหนดมาตรการ
เยียวยา    ผูไดรับผลกระทบอยางเปนระบบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

4.2.4.4 ปรับปรุงมาตรการบริหารการนําเขา เพื่อปองกันการคาที่ไมเปนธรรม การทุมตลาด และสินคา    
ที่ไมไดมาตรฐานทางดานคุณภาพและความปลอดภัย 
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4.2.4.5 สงเสริมผูประกอบการไทยใหมีการขึ้นทะเบียนทรัพยสินทางปญญาใหถูกตอง และปกปอง

คุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของสินคาและผลิตภัณฑไทยในตางประเทศ 
4.2.4.6 สงเสริมการลงทุนในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการที่ไทยมีศักยภาพ โดยเฉพาะสินคา

อาหารและบริการฮาลาล อุตสาหกรรมภาพยนตร สินคาและบริการที่ใชนวัตกรรมและภูมิปญญา การลงทุน       
ที่   เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม พรอมทั้งสนับสนุนการลงทุนในตางประเทศในสาขาที่ผูประกอบการไทยมีศักยภาพ    
และสรางเครือขายเชื่อมโยงทางธุรกิจทั้งในประเทศและตางประเทศ 

4.2.4.7 ปรับปรุงประสิทธิภาพและจัดระบบการอํานวยความสะดวกทางการคาและการลงทุนชายแดน 
โดยนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชที่สําคัญ ไดแก ศูนยบริการครบวงจร ระบบอํานวยความสะดวกชองทางเดียว 
ระบบการตรวจรวมจุดเดียว ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และระบบโลจิสติกสอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

4.2.4.8 ปรับปรุงและเรงรัดกระบวนการพิจารณาอุทธรณเรื่องภาษี โดยยกระดับหนวยงานพิจารณา   
เรื่องอุทธรณจากระดับกรมขึ้นมาอยูในระดับกระทรวง และใหตัวแทนภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการพิจารณา
ตัดสินอุทธรณเชนเดียวกับผูพิพากษาสมทบ รวมทั้งมีการประกาศกําหนดเวลาแนนอนในการวินิจฉัยคําอุทธรณ 

4.3 นโยบายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเพิ่มความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ 

4.3.1 ขยายการใหบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่มีความจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชนให
กระจายไปสูภูมิภาคอยางทั่วถึง เพียงพอ และมีคุณภาพ ทั้งบริการน้ําสะอาด ไฟฟา ส่ือสารโทรคมนาคมพื้นฐาน 
และที่อยูอาศัย รวมทั้งพัฒนาถนนไรฝุน โดยยกระดับมาตรฐานทางในชนบทเปนถนนคอนกรีตหรือลาดยาง 

4.3.2 พัฒนาระบบการคมนาคมขนสงและโลจิสติกสอยางบูรณาการ ทั้งในดานการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน การปรับปรุงพัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ การสงเสริมธุรกิจการใหบริการโลจิสติกส การ
อํานวยความสะดวกทางการคา และการพัฒนาบุคลากรโลจิสติกส รวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเปน
กลไกขับเคล่ือนการพัฒนาดานโลจิสติกสอยางจริงจัง 

4.3.3 พัฒนาระบบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ โดยเชื่อมโยงการขนสงทางถนน ทางราง ทางน้ํา และ
ทางอากาศอยางเปนระบบ พรอมทั้งพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในการขนสง เชน สถานีบรรจุและแยกสินคา
กลอง ศูนยรวบรวมและกระจายสินคาในภูมิภาค เปนตน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุนโลจิสติกส 

4.3.4 พัฒนาโครงขายระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลใหมีความสมบูรณ 
และรถไฟชานเมืองใหสามารถเชื่อมตอการเดินทางกับโครงขายระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนและระบบขนสง
สาธารณะอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว ในราคาที่เหมาะสม รวมทั้งขยายการพัฒนาระบบขนสง
มวลชนไปยังเมืองหลักในภูมิภาค 

4.3.5 พัฒนาโครงขายรถไฟทางคูทั่วประเทศ โดยเฉพาะในเสนทางที่มีปริมาณการขนสงหนาแนน และ
พัฒนาเสนทางเชื่อมโยงฐานการผลิตในภูมิภาคและระหวางประเทศ ปรับปรุงบูรณะทาง รวมทั้งพัฒนาการ
ใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกใหไดมาตรฐาน เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และลดตนทุนการ
ขนสง 
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4.3.6 พัฒนาโครงขายทางหลวงสายประธาน สายหลัก และโครงขายทางหลวงพิเศษระหวางเมือง        

ใหเชื่อมโยงเมืองหลักในภูมิภาคและเสนทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ และสอดคลองกับการพัฒนาโครงขายการ
ขนสงรูปแบบอื่น ๆ โดยเฉพาะโครงขายรถไฟ รวมทั้งการปรับปรุงทางหลวงและมีมาตรการบังคับใชกฎหมาย   
เพื่อลดอุบัติเหตุบนทองถนน เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการเดินทางและการขนสงสินคา 

4.3.7 พัฒนากิจการพาณิชยนาวีและโครงสรางพื้นฐานการขนสงทางน้ํา โดยเฉพาะการพัฒนาการ
ใหบริการของทาเรือแหลมฉบังใหมีมาตรฐานเปนทาเรือที่ทันสมัยระดับโลก พัฒนาการขนสงชายฝง และการ
ขนสงทางน้ําภายในประเทศและระหวางประเทศใหเชื่อมโยงกับระบบขนสงอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่ม
สัดสวนการขนสงทางน้ําใหมากขึ้น 

4.3.8 พัฒนาและขยายความสามารถของทาอากาศยานสุวรรณภูมิและทาอากาศยานหลักในภูมิภาค     
ใหสามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศไดอยางเพียงพอในอนาคต พัฒนาทาอากาศยานดอนเมืองใหเกิด
ประโยชนสูงสุดและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมการบิน เชน ศูนยซอมบํารุงอากาศยาน และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง      
เพื่อสนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการบินการทองเที่ยว และการขนสงสินคาทางอากาศชั้นนําของเอเชีย 

4.3.9 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตที่เกี่ยวของดานการขนสง เชน การตอเรือ       
การตอตูรถไฟและรถไฟฟา เปนตน โดยใหมีการถายทอดเทคโนโลยีทั้งดานการผลิตและการบริหารจัดการอยาง
ตอเนื่องและจริงจัง 

4.3.10 เรงแกไขปญหาผลกระทบดานส่ิงแวดลอมจากการดําเนินโครงการขนาดใหญอยางจริงจัง ภายใต
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน และปรับโครงสรางการบริหารจัดการ และการกํากับดูแลการพัฒนา       
และการใหบริการโครงสรางพื้นฐาน เพื่อคุมครองผูบริโภค และมีการแขงขันที่เปนธรรม 

4.3.11 พัฒนาระบบขนสงและโลจิสติกสในภูมิภาคและเชื่อมโยงกับโครงขายคมนาคมกับประเทศเพื่อน
บาน โดยเชื่อมโยงโครงขายคมนาคมขนสงตามแนวเศรษฐกิจเหนือ-ใต แนวเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก
โครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมอาวไทยและอันดามัน และโครงขายคมนาคมเช่ือมโยงอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย 
รวมทั้งปรับปรุงระบบอํานวยความสะดวกทางการคาและการขนสงสินคาขามแดนในพื้นที่บริเวณชายแดนที่สําคัญ       
คือ ดานหนองคาย แมสอด มุกดาหาร สระแกว ดานสิงขร และชองเม็ก เปนตน 

4.4 นโยบายพลังงาน 
4.4.1 พัฒนาพลังงานใหประเทศไทยสามารถพึ่งตนเองไดมากขึ้น โดยจัดหาพลังงานใหเพียงพอ          

มีเสถียรภาพ ดวยการเรงสํารวจและพัฒนาแหลงพลังงานประเภทตาง ๆ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ    
และเรงใหมีการเจรจากับประเทศเพื่อนบานในระดับรัฐบาลเพื่อรวมพัฒนาแหลงพลังงาน วางแผนพัฒนาไฟฟาให
มีการกระจายชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช เพื่อลดความเส่ียงดานการจัดหา ความผันผวนทางดานราคา และลดตนทุน  
การผลิต สงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะโครงการผลิตไฟฟาขนาดเล็ก   
และโครงการผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก รวมทั้งศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาพลังงานทางเลือกอื่น ๆ มาใช
ประโยชนในการผลิตไฟฟา 
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4.4.2 ดําเนินการใหนโยบายดานพลังงานทดแทนเปนวาระแหงชาติ โดยสนับสนุนการผลิตและการใช

พลังงานทดแทน โดยเฉพาะการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพและชีวมวล เชน แกสโซฮอล (อี 10 อี 20 และอี 85)     
ไบโอดีเซล ขยะ และมูลสัตว เปนตน เพื่อเสริมสรางความมั่นคงดานพลังงาน ลดภาวะมลพิษ และเพื่อประโยชน
ของเกษตรกรโดยสนับสนุนใหมีการผลิตและใชพลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน หมูบาน ภายใตมาตรการสราง
แรงจูงใจที่เหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนการใชกาซธรรมชาติในภาคขนสงใหมากขึ้น โดยขยายระบบขนสงกาซ
ธรรมชาติใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ตลอดจนสงเสริมและวิจัยพัฒนาพลังงานทดแทนทุกรูปแบบอยางจริงจัง
และตอเนื่อง 

4.4.3 กํากับดูแลราคาพลังงานใหอยูในระดับที่เหมาะสมมีเสถียรภาพ และเปนธรรมตอประชาชน      
โดยกําหนดโครงสรางราคาเชื้อเพลิงที่เหมาะสม และเอื้อตอการพัฒนาพืชพลังงาน รวมทั้งสะทอนตนทุนที่แทจริง
มากที่สุด และบริหารจัดการผานกลไกตลาดและกองทุนน้ํามัน เพื่อใหมีการใชพลังงานอยางประหยัด และ
สงเสริมการแขงขันและการลงทุนในธุรกิจพลังงาน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพการใหบริการและความปลอดภัย 

4.4.4 สงเสริมการอนุรักษและประหยัดพลังงาน ทั้งในภาคครัวเรือน อุตสาหกรรม บริการ และขนสง  
โดยรณรงคใหเกิดวินัยและสรางจิตสํานึกในการประหยัดพลังงาน และสนับสนุนการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ มีมาตรการจูงใจใหมีการลงทุนจากภาคเอกชนในการปรับเปลี่ยนอุปกรณประหยัดพลังงาน        
และมาตรการสนับสนุนใหครัวเรือนลดการใชไฟฟาในชวงการใชไฟฟาสูงสุด รวมทั้งการวิจัยพัฒนาและกําหนด
มาตรฐานอุปกรณไฟฟาและมาตรฐานอาคารประหยัดพลังงาน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสงมวลชน 
และการขนสงระบบราง เพื่อใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและสามารถชะลอการลงทุนดานการจัดหา
พลังงานของประเทศ 

4.4.5 สงเสริมการจัดหาและการใชพลังงานที่ใหความสําคัญตอส่ิงแวดลอม ภายใตกระบวนการมีสวน
รวมของประชาชน โดยกําหนดมาตรฐานดานตางๆ รวมทั้งสงเสริมใหเกิดโครงการกลไกการพัฒนาพลังงานที่
สะอาด เพื่อลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและชุมชน และลดปริมาณกาซเรือนกระจก 

4.5 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4.5.1 พัฒนาโครงขายส่ือสารโทรคมนาคมพื้นฐานใหครอบคลุมทั่วประเทศ และสรางโอกาสในการเขาถึง

บริการสื่อสารอยางเทาเทียมกัน เพื่อใหประชาชน ชุมชน และองคกรตาง ๆ สามารถเขาถึงแหลงขอมูลขาวสาร  
และความรูไดอยางทั่วถึงและสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยไปสูเศรษฐกิจฐานความรู รวมทั้งพัฒนาบริการ
ส่ือสารที่ทันสมัย เพื่อรองรับความตองการของภาคธุรกิจ และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการ
ใหบริการภาครัฐ บริการศึกษา บริการสาธารณสุข และโลจิสติกส เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ 

4.5.2 พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้งในดานซอฟตแวรและฮารดแวร     
โดยสนับสนุนใหมีการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อรองรับการเปนศูนยกลาง    
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภูมิภาค 
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5. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5.1 คุมครองและอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปา ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรธรณี 

ทรัพยากรทางทะแลและชายฝง รวมทั้งฟนฟูอุทยานทางทะเลอยางเปนระบบ เรงจัดทําแนวเขตการใชประโยชน
ที่ดิน โดยจัดแบงประเภทที่ดินระหวางที่ดินของรัฐและเอกชนใหชัดเจน เรงประกาศพื้นที่ปาอนุรักษ กําหนดเขต
และสงเสริมการปลูกปา ปาชุมชน เพิ่มฝายตนน้ําลําธารและฝายชะลอน้ําตามแนวพระราชดําริ สงเสริมปา
เศรษฐกิจในพื้นที่ที่เหมาะสม ปองกันการเกิดไฟปา ปราบปรามการบุกรุกทําลายปาอยางจริงจัง สงเสริมการปลูก
หญาแฝกเพื่อลดการชะลางพังทลายของดิน ลดการใชสารเคมีและฟนฟูดินในบริเวณพื้นที่ที่ดินมีปญหา รวมทั้ง
จัดใหมีระบบบริหารจัดการน้ําในระดับประเทศทั้งน้ําผิวดินและน้ําใตดิน เพื่อตอบสนองความตองการของภาค
เศรษฐกิจ     และการอุปโภคบริโภค 

5.2 คุมครองและฟนฟูพื้นที่อนุรักษที่มีความสําคัญเชิงระบบนิเวศเพื่อการอนุรักษความหลายทางชีวภาพ 
โดยสํารวจ จัดทําระบบฐานขอมูล อนุรักษพัฒนา และใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสราง
ความมั่นคงดานอาหารพลังงาน สุขภาพ และสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ บนฐานภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นที่
มี   การแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม รวมทั้งใหการคุมครองเพื่อใหเกิดความปลอดภัยทางชีวภาพ 

5.3 จัดใหมีระบบการปองกัน รวมทั้งเตือนภัยและบรรเทาความเดือดรอนแกผูประสบภัยธรรมชาติ     
โดยนําระบบขอมูลภูมิสารสนเทศมาใชกําหนดพื้นที่เส่ียงภัยหรือเตือนภัยพิบัติ พัฒนาระบบฐานขอมูล และติดตั้ง
ระบบเตือนภัย และจัดใหมีโครงสรางพื้นฐานอันจําเปนที่เกี่ยวของ ในพื้นที่ที่มีความเปราะบางหรือเส่ียงภัยตอ   
ภัยพิบัติอันเกิดจากภาวะโลกรอน เชน น้ําทวม แผนดินหรือโคลนถลม น้ําแลง ตลอดจนธรณีพิบัติและการเกิด   
คล่ืนยักษในทะเล เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่งในทุกแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ 

5.4 ควบคุมและลดปริมาณของเสียที่กลายมาเปนมลพิษทั้งในรูปขยะ ขยะอันตราย มลพิษทางอากาศ 
กล่ิน เสียง และน้ําเสีย โดยสงเสริมการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม การใชเทคโนโลยีเพื่อใหเกิด  
การใช ซํ้าหรือหมุนเวียนกลับมาใชใหม สงเสริมการปองกันมลพิษตั้งแตจุดกําเนิด เพิ่มศักยภาพและ              
ขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการบําบัดน้ําเสีย กําจัดขยะชุมชน และเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
โดยเฉพาะการจัดใหมีศูนยกําจัดขยะชุมชนกลางในทุกจังหวัด มีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง สําหรับ         
ผูกอมลพิษที่ฝาฝนกฎหมาย เรงแกไขปญหามลพิษในพื้นที่ที่วิกฤตซ้ําซาก รวมทั้งสนับสนุนมาตรการจูงใจดาน
ภาษี และสิทธิตาง ๆ กับผูประกอบการที่รวมโครงการแกไขปญหาโลกรอนและลดมลพิษ 

5.5 พัฒนาองคความรูในการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการสงเสริม   
การวิจัยและพัฒนาที่ชุมชนและนักวิชาการในทองถิ่นมีสวนรวม และที่ภาคเอกชนสามารถนําไปใช รวมทั้งสงเสริม
การใชเทคโนโลยีที่ชวยใหเกิดการใชทรัพยากรและพลังงานอยางประหยัด และชวยลดมลพิษ 

5.6 ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งสรางจิตสํานึกในการ
อนุรักษและการใชประโยชน โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน ประชาชน และภาคีที่เกี่ยวของ ในรูปของ
สมัชชาส่ิงแวดลอมมีสวนรวมบริหารจัดการ และจัดใหมีการใชระบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงกลยุทธ   

 



 - 83 -
 

เพื่อ เปนกลไกกํ ากับให เกิดการพัฒนาที่ยั่ งยืน รวมทั้ งสนองโครงการพระราชดํ าริด านการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทุกโครงการอยางจริงจัง 

6. นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
6.1 สงเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยตามแนวพระราชดําริ การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร     

และเทคโนโลยีทั้งงานวิจัยขั้นพื้นฐาน และงานวิจัยประยุกต เพื่อนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยและพัฒนา
อุตสาหกรรม รวมทั้งเรงรัดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่มีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนา
อุตสาหกรรมขนาดใหญในอนาคต อาทิ เทคโนโลยีสําหรับผูพิการ เทคโนโลยีอวกาศ เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
และเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคง 

6.2 เรงรัดผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและบุคลากรดานการวิจัยใหสามารถตอบสนอง
ความตองการของภาคการผลิต โดยพัฒนาเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ และมีหนวยงานวิจัยที่สามารถ
รองรับบุคลากรไดอยางเพียงพอ เชน ศูนยบมเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขยาดยอม ศูนยแหงความเปนเลิศ  
และอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตน 

6.3 ปฏิรูประบบการวิจัยและพัฒนาของประเทศ โดยจัดใหมีกองทุนวิจัยรวมภาครัฐและเอกชนที่รัฐ
ลงทุนรอยละ 50 และจัดหาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําใหกับภาคเอกชนที่เขารวมงานวิจัย เพิ่มเติมงบประมาณดานการ
วิจัยของประเทศ ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานของงานวิจัยพื้นฐาน และการวิจัยและพัฒนาแบบครบวงจรที่ให
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ รายไดและการจางงาน และการเพิ่มมูลคาสินคา ทั้งนี้ใหมีโครงการวิจัยที่กอใหเกิด
ผลิตภัณฑที่เปนรูปธรรม เชน ยา เคมีภัณฑ วัสดุอุปกรณทางการแพทย และสินคาเกษตร โดยเชื่อมโยงระหวาง
ภาคเอกชน สภาบันวิจัย และมหาวิทยาลัย ตลอดจนเครือขายวิสาหกิจ 
7. นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

7.1 พัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานในทุกมิติและทุกระดับ เพื่อสงเสริมความเขาใจอันดี    
และการเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อใหเกิดเสถียรภาพความมั่นคง และความเจริญรุงเรืองรวมกันของภูมิภาค      
โดยสงเสริมความรวมมือในทุกสาขากับประเทศเพื่อนบานภายใตกรอบความรวมมืออนุภูมิภาคตาง ๆ และเรง
แกไขปญหากับประเทศเพื่อนบานโดยสันติวิธีบนพื้นฐานของสนธิสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

7.2 สงเสริมความรวมมือเพื่อสรางความแข็งแกรงของอาเซียนในวาระที่ไทยดํารงตําแหนงประธาน
อาเซียน และบรรลุการจัดตั้งประชาคมอาเซียนตามกฎบัตรอาเซียน โดยใหอาเซียนเปนองคกรที่มีประชาชนเปน
ศูนยกลาง สงเสริมใหประเทศสมาชิกรวมกันเคารพสิทธิมนุษยชน และผลักดันใหอาเซียนมีบทบาทนําที่
สรางสรรคในเวทีระหวางประเทศ รวมทั้งขยายความรวมมือกับประเทศในเอเชียอื่น ๆ ภายใตกรอบความรวมมือ
ตาง ๆ ทั้งในภูมิภาคเอเชีย และระหวางเอเชียกับภูมิภาคอื่น 

7.3 สงเสริมความรวมมืออยางใกลชิดกับประเทศมุสลิมและองคกรมุสลิมระหวางประเทศ เพื่อสราง
ความเขาใจที่ถูกตองและสนับสนุนแนวทางการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย 

7.4 กระชับความรวมมือและความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรกับประเทศที่มีบทบาทสําคัญของโลกและ
ประเทศคูคาของไทยในภูมิภาคตาง ๆ เพื่อรักษาและขยายความรวมมือทางการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ  
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การคา การเงิน การลงทุน และการทองเที่ยว รวมทั้งแสวงหาตลาดใหม เพื่อพัฒนาความรวมมือดานทรัพยากร 
วัตถุดิบ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และองคความรูใหม 

7.5 สงเสริมการมีบทบาทรวมกับประชาคมโลก ในเรื่องการกําหนดบรรทัดฐานระหวางประเทศ
โดยเฉพาะเรื่องการคาสินคาเกษตร และกฎระเบียบดานทรัพยสินทางปญญา การปกปองรักษาและฟนฟูสันติภาพ
และความมั่นคง การสงเสริมและคุมครองคานิยมประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน มนุษยธรรม การอนุรักษและ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอมและพลังงาน ตลอดจนรวมมือในการแกไขประเด็นปญหาขามชาติทุกดานที่สงผลกระทบ
ตอความมั่นคงของมนุษย รวมทั้งสงเสริมใหไทยเปนที่ตั้งของสํานักงานสาขาขององคการระหวางประเทศ และมี
ความรวมมือทางวิชาการกับประเทศกําลังพัฒนาเพิ่มขึ้น 

7.6 สนับสนุนการเขารวมในขอตกลงระหวางประเทศทั้งทวิภาคีและพหุภาคีที่เปนประโยชนตอประเทศ 
เรงรัดการใหสัตยาบันในขอตกลงที่ไดลงนามไวแลวและปรับปรุงแกไขขอตกลงที่กอใหเกิดผลกระทบทางลบ     
ตอประชาชนและสังคม 

7.7 สงเสริมการรับรูและความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบ        
ตอประเทศไทย เพื่อกอใหเกิดฉันทามติในการกําหนดนโยบายและดําเนินนโยบายตางประเทศ 

7.8 สรางความเชื่อมั่นของตางประเทศตอประเทศไทยและการเขาถึงระดับประชาชน โดยสงเสริมความ
เขาใจที่ถูกตองและความเชื่อมั่นของนานาประเทศ ตอการเมืองและเศรษฐกิจไทย เพื่อรักษาภาพลักษณที่ดีของ
ประเทศไทย และสนับสนุนการเขาถึงในระดับประชาชนกับประเทศตาง ๆ เพื่อใหประชาชน รัฐบาล และ
ประชาคมระหวางประเทศมีทัศนคติในทางบวกตอประเทศและประชาชนไทย 

7.9 คุมครองและสงเสริมสิทธิและผลประโยชนของคนไทย แรงงานไทย และภาคธุรกิจเอกชนไทย      
ในตางประเทศ และสนับสนุนการสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนไทยในตางประเทศ 

8. นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน 
8.1.1 สนับสนุนการกระจายอํานาจทางการคลังสูทองถิ่น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความเปนอิสระ 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพึ่งพาตนเองไดมากข้ึน โดยมีการปรับปรุงกฎหมายเพิ่มอํานาจใหทองถิ่น
จัดเก็บรายไดจากภาษีอากรและคาธรรมเนียมไดมากขึ้น เพื่อใหทองถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณะที่ไดมาตรฐาน
และตอบสนองความตองการของประชาชน โดยคํานึงถึงความจําเปนและเหมาะสมตามศักยภาพของทองถิ่น 

8.1.2 สนับสนุนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการ
ทํางานใหมีประสิทธิภาพ มุงตอบสนองตอความตองการของประชาชน ความรับผิดชอบตอชุมชน และมีความ
โปรงใสมากขึ้น โดยใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล และมีสวนรวมในกระบวนการวางแผนและการทํางาน 
ตลอดจนการจัดบริการสาธารณะรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และรวมติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 
ของทองถิ่น 

8.1.3 ปรับบทบาทและภารกิจการบริหารราชการระหวางราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น
ใหชัดเจน ไมซํ้าซอน เพื่อสามารถดําเนินภารกิจที่สนับสนุนเชื่อมโยงกัน และประสานการใชทรัพยากรอยาง 
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เหมาะสม ควบคูไปกับการเรงรัดการดําเนินการถายโอนภารกิจและงบประมาณใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ตามกฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใหมี 
การติดตามประเมินผลและรายงานผลอยางตอเนื่อง 

8.1.4 บูรณาการความเชื่อมโยงของการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาคสูทองถิ่นโดยสนับสนุน   
การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการผานกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดที่สอดคลองกับ
แนวนโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตรระดับชาติและระดับภาค ตลอดจนเชื่อมโยงกับแผนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและแผนชุมชน โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในทุกขั้นตอนของการจัดทําแผน 

8.1.5 สนับสนุนใหมีการบริหารทองถิ่นรูปแบบพิเศษใหสอดรับกับระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของพื้นที่ โดยสนับสนุนใหทองที่มีศักยภาพและความพรอมจัดตั้งเปนมหานคร 

8.1.6 สรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ใหแกขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ 
พรอมทั้งพัฒนาความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ เพื่อใหเปนที่เชื่อถือไววางใจของประชาชน 
ดวยกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชน รวมถึงการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตลอดจนสนับสนุนการสรางคานิยมของสังคมใหยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริตและถูกตองชอบธรรมและสงเสริม  

8.1.7 จัดระบบงานใหมีความยืดหยุน คลองตัว รวดเร็วมีประสิทธิภาพ โปรงใส สามารถตรวจสอบได 
และสงเสริมพัฒนาระบบบริหารผลงานและสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางตอเนื่อง 
เพื่อใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการสงมอบบริการสาธารณะ พรอมทั้งการพัฒนาขาราชการ โดยเฉพาะ
ขาราชการรุนใหมที่จะตองเปนกําลังสําคัญของภาคราชการในอนาคต 

8.1.8 ปรับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน และสิทธิประโยชนของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ          
ใหเหมาะสมกับความสามารถ และประสิทธิภาพของผูปฏิบัติงานในลักษณะที่อาจแตกตางกันตามพื้นที่ ตามการ
แขงขันของการจางงานในแตละสายอาชีพที่เหมาะสม และตามความจําเปนเพื่อรักษาคนเกง คนดีไวในราชการ 
รวมทั้งการสรางความสมดุลของคุณภาพชีวิตขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐใหดีขึ้น เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตได
อยางมีศักดิ์ศรี มีขวัญกําลังใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 

8.2 กฎหมายและการยุติธรรม 
8.2.1 ปรับปรุงแกไขกฎหมายและกฎระเบียบที่ลาสมัยและเปดชองใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบหรือ 

ทําใหเกิดประโยชนทับซอน รวมทั้งออกกฎหมายใหม ๆ เพื่อปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ขยายและยกเลิก
อายุความในคดีอาญาบางประเภทและคดีทุจริต ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกระดับอยางจริงจัง   
และสนับสนุนใหประชาชนมีโอกาสตรวจสอบการใชอํานาจรัฐมากขึ้น สงเสริมคุณธรรมคูความรูทั้งในและนอก
สถานศึกษาเพื่อปลูกฝงคานิยม “คนไทยตองไมโกง” 

8.2.2 พัฒนากระบวนการยุติธรรมใหมีระบบการอํานวยความยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส        
และเปนธรรมตอทุกกลุม โดยสงเสริมใหมีการนําหลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันทและหลักการระงับขอพิพาท
ทางเลือกมาใชในการไกลเกล่ียและประนอมขอพิพาท ใหมีการจัดตั้งองคกรประนอมขอพิพาท มีกระบวนการ
ชะลอการฟองสําหรับคดีประมาท คดีลหุโทษ และคดีที่มีอัตราโทษจําคุกไมเกิน 3 ปเปนอยางนอย มีระบบหรือ
กระบวนการใหสามารถพิจารณาคดีไดรวดเร็วและเปนธรรมมากขึ้น 
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8.2.3 พัฒนากฎหมายใหเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการคุมครองสิทธิสวนบุคคล         

ปรับระบบงานและกระบวนการใหประชาชนไดรับความยุติธรรมและสิทธิเสรีภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียม ทั้งนี้   
จะเรงดําเนินการจัดตั้งองคกรเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย และองคกรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม           
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินการทางกฎหมายของหนวยงาน
ของรัฐในการใหความเห็น หรือตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐใหเปนไปโดยถูกตองตามหลักนิติธรรม 

8.2.4 สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในกระบวนการยุติธรรมใหมากข้ึน ภาคใตการใช
อาสาสมัครเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรมตั้งแตชั้นปองกันอาชญากรรม การไกลเกล่ีย       
ขอพิพาท การตรวจสอบ การใชอํานาจและการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ภาครัฐ สงเสริมใหผูกระทําความผิด     
ที่พนโทษสามารถกลับสูชุมชนมาใชชีวิตรวมกันไดอยางปกติสุข ตลอดจนจัดใหมีบริการดานทนายและการปรึกษา
ทางกฎหมายแกประชาชนผูมีรายไดนอย 

8.2.5 พัฒนาระบบและวิธีการปฏิบัติในการแกไขฟนฟูผูกระทําความผิดที่เปนเด็กหรือเยาวชนและผูใหญ
ใหมีความหลากหลายและเหมาะสมตอกลุมเปาหมาย เพื่อใหผูกระทําความผิดไดรับโอกาสในการแกไข ฟนฟู   
และสามารถกลับตนเปนพลเมืองดี ไมหวนกลับไปกระทําความผิดซํ้าอีก บนพื้นฐานของสิทธิและเสรีภาพที่
ผูกระทําความผิดพึงไดรับ 

8.2.6 สนับสนุนและพัฒนาตํารวจใหมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส และเปนตํารวจมืออาชีพที่มีเกียรติ
และศักดิ์ศรี รวมทั้งดําเนินการใหมีการกระจายอํานาจของตํารวจทั้งในสวนที่ไมใชภารกิจหลักและกระจายอํานาจ
การบริหารไปยังสวนภูมิภาค 

8.2.7 เปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสาร กระบวนการยุติธรรม เพื่อใหเกิดความโปรงใส 
สามารถตรวจสอบการใชอํานาจรัฐได รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตาม ประเมินผลการทํางาน       
ของตํารวจ อัยการ และผูใชอํานาจรัฐอื่น ๆ 

8.3 สื่อและการรับรูขอมูลขาวสาร 
8.3.1 สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรู และเขาถึงขอมูลขาวสารสาธารณะจากทางราชการ           

และส่ือสาธารณะอื่นไดอยางกวางขวาง เปนธรรม และรวดเร็ว รวมทั้งใหกลไกภาครัฐเปดโอกาสใหประชาชน      
มีสวนรวมในทุกมิติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

8.3.2 ปรับปรุงกลไกการสื่อสารภาครัฐใหดํารงบทบาทสื่อเพื่อประโยชนสาธารณะและสรางความ
สมานฉันทในชาติ 

8.3.3 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการเผยแพรขาวสารขอมูลที่เปนประโยชนตอ
สาธารณะ ซ่ึงเปนกิจกรรมที่มีผลตอบแทนเชิงพาณิชยต่ํา โดยไดรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนากิจการ
กระจายเสียง   และกิจการโทรทัศน 

8.3.4 จัดใหมีกฎหมายวาดวยการคุมครองผูประกอบวิชาชีพส่ือเพื่อใหส่ือมีเสรี ปราศจากการแทรกแซง 
และมีความรับผิดชอบตอสังคม รวมทั้งยกเลิกและปรับปรุงกฎหมายที่ขัดตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน         
และสื่อมวลชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
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  3. ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย (สุราษฎรธานี,นครศรีธรรมราช,ชุมพร 
และพัทลุง) โดยมีประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

 3.1 การผลิตและแปรรูปสินคายางพารา 
 3.2 การผลิตและแปรรูปสินคาปาลมน้ํามัน 
 3.3 ยกระดับการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
 3.4 พัฒนาการคมนาคม ขนสง และโลจิสติกส 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามวิสัยทัศน คือ “นครศรีธรรมราช เมือง

ศูนยกลางแหงการเรียนรู เมืองเกษตรและทองเที่ยวนาอยู สูสังคมพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร
ประกอบดวย 

 4.1 การพัฒนาเศรษฐกิจดานการเกษตร อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ OTOP              
      และการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรม 
 4.2 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
      ส่ิงแวดลอมและพลังงาน 
 4.3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 
 4.4 การขจัดปญหาความยากจน 
 4.5 การพัฒนาองคกร และการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
5. ปญหาเรงดวนของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 5.1 การแกไขปญหาความยากจนแบบบูรณาการทั้งจังหวัด 
 5.2 การกัดเซาะชายฝงทะเล ในพื้นที่อําเภอชายฝง 3 อําเภอ ไดแก อําเภอปากพนัง  
              อําเภอหัวไทร และอําเภอทาศาลา 
 5.3 ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ํา 
 5.4 การแกไขปญหาอุทกภัยและภัยแลงทั้งระบบ ในเขตพื้นที่ประสบปญหาเรงดวนของจังหวัด 

5.5 การแกไขปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ปาไม และที่ดนิทาํกินของ
ราษฎร 
5.6 การแกไขปญหายาเสพติดโดยเนนการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ และเยาวชนกลุม

เส่ียง 
 5.7 ปญหาที่เกิดตามสถานการณปจจุบัน เชน วิกฤติเศรษฐกิจ คนวางงาน  สินคามี

ราคาแพง  ฯลฯ 

***************************** 
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กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 

  กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําป 2554 ไดกําหนดขึ้น
เพื่อใหสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน ภายใตแนวคิด “หลักความพอเพียง” ตามแนวพระราชดําริฯ      
โดยอาศัยกรอบแนวทางจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร   
การพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และภารกิจ 6 ดาน    
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ มาตรา 32(1) รวมทั้ง   
ไดทบทวนจากกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับป พ.ศ.2553 ประกอบดวย
ยุทธศาสตรและพันธกิจตาง ๆ ดังนี้ 
 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
     3.1 สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรรายยอย พัฒนาองคความรูตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียง 
     3.2 พัฒนาอาชีพที่สอดคลองกับบริบทของชุมชน และความตองการของตลาด วิสาหกิจชุมชน 
สนับสนุนการใชภูมิปญญาทองถิ่นและสงเสริมการนําเทคโนโลยีมาใชในการเพิ่มมูลคาการผลิต ดานการเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการ ฯลฯ 
     3.3 สงเสริมการผลิตและจําหนายสินคาเกษตรทั้งที่เปนอาหาร มิใชอาหาร และพลังงานทดแทน 
     3.4 สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท 
     3.5 จัดใหมีระบบโครงสรางพื้นฐานและแหลงน้ําเพื่อการเกษตรอยางทั่วถึงและเพียงพอ 
     3.6 ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรเพื่อการทองเที่ยว ทั้งแหลงทองเที่ยว บุคลากร  ภาคการตลาด  
ประชาสัมพนัธการทองเที่ยว  เพื่อเสริมสรางภาพลักษณที่ดีของจังหวัด 
    3.7 สงเสริมการลงทุน การพาณิชย  และพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยว 
    3.8 สงเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่นกับองคความรูใหม สนับสนุน  
การวิจัยและพัฒนารวมระหวางนักวิชาการและชุมชน โดยใหความสําคัญกับความสอดคลองกับความตองการ  
ภาคเศรษฐกิจชุมชน 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและพลังงาน 
    4.1 ฟนฟูพื้นที่ปาและระบบนิเวศใหเกิดความอุดมสมบูรณ 
    4.2 สงเสริมการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ตนน้ําและลุมน้ําอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหมีระบบชวย
ตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ํา ระบบพยากรณและเตือนภัยน้ําแลงและน้ําทวม 
    4.3 สงเสริมใหมีมาตรการควบคุมการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวธรรมชาติในชุมชน ใหอยู           
ในขีดความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ 
    4.4 สงเสริมการดํารงชีวิตตามวิถีไทย เพื่อปลูกฝงคานิยมการบริโภค อยางพอเพียงและยั่งยืน       
การสรางเครือขายชุมชน เพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมชุมชน 
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    4.5 สงเสริมใหชุมชน หมูบานมีสวนรวมในการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรม       
ที่จะสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและประชาชน เสริมสรางประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชน        
ขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส ขยะติดเชื้อ สงเสริมใหมีมาตรการสรางแรงจูงใจใหเกิดการลดและคัดแยกขยะ 
ในแหลงกําเนิด สนับสนุนการสรางธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุนใหมีระบบเก็บขนและกําจัดขยะ        
แบบรวมศูนย 
     4.6 เสริมสรางประสิทธิภาพในการกําจัด บําบัดมลพิษ ทั้งดานวิชาการ บุคลากร และสรางจิตสํานึก
ของชุมชนในการมีสวนรวมติดตาม ตรวจสอบ เฝาระวัง แกไขปญหาสิ่งแวดลอม 
     4.7 สงเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชน ใชพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานใสสะอาด 
     4.8 สนับสนุนสงเสริมการรังวัดและจัดทําแผนที่ เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ 
     4.9 ผลักดันใหมีระบบคุมครองสิทธิชุมชนและการแบงปนผลประโยชนที่เปนธรรม อนุรักษฟนฟู 
ความหลากหลายของพันธุกรรมทองถิ่น เพื่อรักษา ปกปองระบบนิเวศนที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน 
 3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
     2.1 พัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคกรภาคประชาสังคมใหมีศักยภาพเพื่อรองรับการพัฒนา        
ในทุกดาน 
     2.2 พัฒนาคุณภาพการศึกษา  กระบวนการเรียนรูคูคุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาทั้งในและ  
นอกระบบ สนับสนุนการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น  สงเสริมใหเยาวชน  ประชาชน   ใชประโยชนจากเทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงสรางสรรคอยางฉลาดเพื่อเสริมสรางการเรียนรู 

    2.3 รณรงคใหเกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาส่ิงแวดลอมชุมชนให
ถูกสุขลักษณะ 
     2.4 พัฒนาบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข  สงเสริมการบริหารจัดการแพทยแผนไทย 
(แพทยทางเลือก) ทั้งในระดับชุมชน และ สถานพยาบาล 
     2.5 รณรงค ปองกัน ควบคุมการแพรระบาดของยาเสพติดเพื่อลดจํานวนผูเสพยและผูเกี่ยวของ    
ใหนอยลง 
     2.6 รณรงค ควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอรายแรงและปองกันการเกิดโรคไมติดตอ  เฝา
ระวังปองกันปญหาการปวยและตายดวยโรคอุบัติใหม 
     2.7 สงเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบรอยและการบรรเทาสาธารณภัย  
เพื่อความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสินของประชาชน 
             2.8 พัฒนาการกีฬา  เสริมสรางโอกาสใหประชาชนทุกกลุมออกกําลังกายและเลนกีฬา จัดหาสถานที่
จัดกิจกรรมออกกําลังกายและเลนกีฬาอยางทั่วถึง 
             2.9 สงเสริมการทํานุบํารุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น พัฒนา ฟนฟู 
ตอยอดแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม เพื่อสงเสริมการเรียนรูของเยาวชนและประชาชนและเผยแพรสูสังคมโลก 
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             2.10 สงเคราะห และพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาสในสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
พึ่งพาตนเองได 
             2.11 สรางกระบวนการมีสวนรวมเพื่อความเขมแข็งของชุมชน สนับสนุนการจัดทําและใชแผนชุมชน  
และสงเสริมกิจกรรมชุมชน  
 4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
     1.1 พัฒนาเสนทางคมนาคมภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบใหไดมาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอยางทั่วถึง 
     1.2 พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานใหมีประสิทธิภาพและครบถวนเพียงพอ 
     1.3 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานใหมีประสิทธิภาพอยางทั่วถึงทุกพื้นที่ 
     1.4 ผลักดันใหมีการใชผังเมืองรวมจังหวัดเปนกรอบและแนวทางในการพัฒนาดานกายภาพ 
เศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
              1.5 ผลักดันใหมีการใชกฎหมายควบคุมอาคารอยางเปนรูปธรรม 
 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการองคกรภายใตระบบธรรมาภิบาล 
     5.1 รณรงคสรางกระบวนการเรียนรู ปลูกฝงจิตสํานึก คานิยมตามหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เสริมสรางวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและจิตสํานึก
ธรรมาภิบาลใหแกเยาวชน ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคสวน 
     5.2 พัฒนาการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาลใหมีประสิทธิภาพและโปรงใส สนับสนุน  
ใหใชทรัพยากรในการบริหารอยางคุมคา ปรับปรุงระบบขอมูลและรูปแบบการใหบริการประชาชน ลดขั้นตอน   
การทํางานเพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน 
     5.3 พัฒนาและสงเสริมการจัดทําแทองถิ่นที่ตอบสนองความตองการในระดับชุมชนภายใต
กระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน สนับสนุนใหมีระบบฐานขอมูลกลางและระบบการติดตามประเมินผล 
     5.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกรอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพ    
ในการปฏิบัติราชการ  

************************** 
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ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาอําเภอทุงสง 
อําเภอทุงสงกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอใน 5 ประเด็น  คือ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  ดานการแกไขปญหาความยากจน 
ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 2  ดานการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 3  ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ  ดานการเกษตร  อุตสาหกรรม  ผลิตภัณฑ 

OTOP และการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 4  ดานการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 5  ดานการพัฒนาองคกรและการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี

แนวทางการพัฒนาในแตละประเด็นยุทธศาสตร 
1)  ยุทธศาสตรดานการแกไขปญหาความยากจน 
แนวทางการพัฒนา 

1.1  เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมในการแกไขปญหาความยากจนของครอบครวั ชมุชน และ
สังคมในเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน  แหลงน้ําเพื่อการเกษตร  เงินทุนในการประกอบอาชีพ รายไดพนเกณฑความ
ยากจน 

1.2  สงเสริมและพัฒนากระบวนการกลุม การบริหารจัดการกลุม  เพื่อความเขมแข็งของครอบครัว 
ชุมชน สังคม ในการประกอบอาชีพ 

1.3  พัฒนาวิสาหกิจชุมชน ส้ินคา OTOP  แกไขหนี้สินทุกระบบของครัวเรือน  และการ
ประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการสรางรายได 

1.4  จัดโครงการจังหวัดอําเภอเคล่ือนที่ รวมทั้งสนับสนุนหนวยงานภาครัฐและเอกชน  บริการและให
คําแนะนํา เพื่อสรางโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ และเสริมสรางทักษะดานตาง ๆ รวมถึงการศึกษา 
สาธารณสุขและการคุมครองทางสังคม 

1.5  ลดคาใชจายในการรักษาพยาบาลของประชาชน ดวยการมีหลักประกนัสุขภาพใหกับใหกับ
ประชาชนทุกคนอยางทั่วถึง  เพียงพอ  เปนธรรมและเสมอภาค 

2)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 
แนวทางการพัฒนา 

2.1  การพัฒนากระบวนการเรียนรู คูคุณธรรม จริยธรรม ทั้งในและนอกระบบ โดยเรงรดัพัฒนา
คุณภาพ มาตรฐาน สถานศึกษาทุกระดับใหกับผูเรียน สูความเปนเลิศ  รวมทั้งสงเสริมเครือขายการเรียนรูชุมชน
และการสนับสนุนปลูกฝงคานิยมเด็ก เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต 

2.2  สงเสริม  สนับสนุน ฟนฟู อนุรักษ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาภูมิปญญา
ทองถิ่น 
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2.3  เสริมสรางสภาพของประชาชนอยางครบวงจรและมีคุณภาพ โดยพัฒนาหลักประกันสุขภาพถวน

หนา คุณภาพการบริการ การสงเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การฟนฟูสุขภาพ เสริมสรางคนไทยแข็งแรง พัฒนา
ภูมิปญญาทองถิ่นและสงเสริมการกีฬา 

2.4  เสริมสรางความพรอมเพื่อใหเด็ก คนชราและผูดอยโอกาส เปนทรัพยากรที่มีคุณคาทางดาน
เศรษฐกิจและสังคม 

2.5  เสริมสรางความพรอมใหหมูบานและชุมชน ในการคุมครองและการจัดหาหลักประกันทางสังคม
ใหประชากรวัยแรงงานมีงานทําทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม เพื่อมั่นคงในการดํารงชีวิต 

2.6  เสรอมสรางสังคมใหมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปลอดอบายมุขและยาเสพติด 
2.7  สงเสริมและสนับสนุนความรวมมือของทุกภาคสวนในดานการขาว การปราบปรามอาชญากรรม 

เพื่อการจับกุมผูกระทําความผิดมาลงโทษไดมากขึ้น 
3)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ดานการเกษตร อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ OTOP และการ

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนา 
3.1  เพิ่มประสทิธิภาพและสรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคาการเกษตร  อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ OTOP 

โดยพัฒนามาตรฐานสินคา สงเสริมการผลิตและแปรรูปดานเทคโนโลยีการเกษตร 
3.2  พัฒนาดานการตลาด  ภาคเกษตร  อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ OTOP เพื่อเพิ่มรายไดและเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแขงขัน 
3.3  พัฒนาระบบชลประทาน ฟนฟูพื้นทีปาและสภาพดิน เกษตรอินทรียและระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 
3.4  พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตร  อุตสาหกรรมและการทองเที่ยวใหสอดคลองกับการ

บริการทุกประเภทและเพื่อรองรับการลงทุนภาคอุตสาหกรรม 
3.5  พัฒนาดานการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรม โดยพัฒนาฟนแหลงทองเที่ยว มาตรฐานการ

ใหบริการ สรางเครือขายความรวมมือ การประชาสัมพันธ 
4)  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
แนวทางการพัฒนา 
4.1  สรางความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะพื้นทีปา พืน้ที่น้ํา และ

แหลงน้ํา 
4.2  สงเสริม สนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบดวยการจัดทําแนว

เขตพื้นที่ปา จัดทําผังเมืองและการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมระดับทองถิ่น 
4.3  ใหชุมชนมีสวนรวมในการดูแลรักษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม พรอมทั้งสราง

องคความรูและศักยภาพการบริหารจัดการใหกับชุมชนและบุคลากรของรัฐในทองถิ่น 
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5)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาองคกรและการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ี 
แนวทางการพัฒนา 
5.1  ปรับปรุงระบบบรหิารราชการ รูปแบบการทํางาน การอํานวยความสะดวก ลดขั้นตอน กระบวนการ

ทํางาน และขยายเวลาการใหบริการประชาชนใหมีประสิทธภิาพมากขึ้น 
5.2  สงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถและวัฒนธรรมการทํางานของบุคลากรและหนวยงานภาครัฐ ใหมี

ความทันสมัยและสอดคลองกับนโยบายการปฏิรูประบบราชการ 
5.3 ปรับปรุงระบบขอมูลสารสนเทศ ระบบการจัดซ้ือจัดจาง การเบิกจายเงินใหมีประสิทธิภาพและความ

โปรงใส ตลอดจนพัฒนาระบบตรวจสอบการประเมินผลภาคราชการใหมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น
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นโยบายผูบริหารเทศบาลเมืองทุงสง 
  ตั้งแตป พ.ศ. 2551 – 2555 ภายใต แนวทาง “สี่ปรวมพลัง   สีป่พฒันาย่ังยืน” ดังนี้  
 
1. นโยบายดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาสูคุณภาพมาตรฐานที่เหนือกวา  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 จัดตั้งโรงเรียนพัฒนาเด็กเล็กดวยระบบ “รีสอรทอนุบาล” เพื่อพัฒนาเด็กใหมีการเจริญเติบโตทั้ง
ทางรางกาย จิตใจ อารมณ และสติปญญา  ในการเตรียมความพรอมของเด็กที่จะเขาเรียนการศึกษาภาคบังคับ 

1.2 สงเสริมและรวมมือกับสถาบันการศึกษาตางประเทศเพื่อจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยเปดสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ในรูปแบบสองภาษาเพื่อพัฒนาใหเด็กนักเรียนมีความพรอมในการศึกษาตอ
ระดับอุดมศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ 

1.3 จัดตั้งสถาบันพัฒนาครูตนแบบเพื่อพัฒนาศักยภาพของครูใหมีความเชี่ยวชาญทางดานการวาง
แผนการสอน การผลิตส่ือการสอนเชิงนวัตกรรมในรูปแบบ E- Learning การพัฒนาเทคนิคการสอน การ
ออกแบบและสรางกิจกรรมการเรียนรู  การประเมินผลการเรียนรู ทักษะการสอนและการวิจัยชั้นเรียน 

1.4 ปรับปรุงหลักสูตร พัฒนาหลักสูตรใหสอดรับกับความตองการของทองถิ่น การเรียนการสอน การ
จัดการ และการประเมินผล รวมทั้งพัฒนาศักยภาพผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองทุงสงใหเกิดความเชี่ยวชาญการบริหารและการจัดการศึกษาในรูปแบบใหม 

1.5 สรางโอกาสแกผูสําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไดฝกงานอาชีพอยางนอย 1 
อาชีพ โดยดําเนนิการจัดการฝกอบรมวิชากลุมการงานอาชีพรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 1.6 พัฒนาหองเรียนตนแบบในการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการเรียน
การสอน  และขยายผลการใชงานไปยังหองเรียนทุกหองในทุกกลุมสาระ 

1.7 สงเสริม สนับสนุน และจัดการการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยใหแกประชาชนผาน
กิจกรรมการเรียนรู และแหลงเรียนรูตาง ๆ เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 

1.8 สงเสริมและสนับสนุน และรวมจัดกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของ
ชาวทุงสงอยางตอเนื่อง 

1.9 สงเสริมและสนับสนุนการกีฬาเพ่ือสุขภาพ ทักษะพื้นฐานการกีฬา กีฬาสูความเปนเลิศ และพัฒนา
กีฬาเพื่ออาชีพ อยางตอเนื่อง 

 
2. นโยบายดานการพัฒนาผังเมือง โครงสรางพื้นฐาน และสิ่งแวดลอม สูเมืองนาอยู  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 รวมดําเนินการจัดทําผังเมืองรวมของเมืองทุงสงกับองคกรอื่นๆที่เกี่ยวของเพื่อจัดทําแผนแมบท
การจราจรและการขนสง ในการรองรับการเจริญเติบโตของเมืองที่เปนศูนยกลางทางการศึกษา วัฒนธรรม การ
ขนสง การทองเที่ยว และการอุตสาหกรรม  
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2.2 จัดตั้งศูนยบริการของเทศบาลประจําชุมชนแบบอัจฉริยะ เพื่อขยายการเขาถึงการบริการ 
2.3 จัดใหมีสถานีขนสงเพื่อเปนศูนยกลางการขนสงสาธารณะทุกเสนทางที่เชื่อมตอกับเมืองทุงสง  
2.4 จัดระเบียบตลาดสด ตลาดโตรุง ตลาดนัด และตลาดเปดทายขายของ การคาขายริมถนน รานคา

แผงลอย สงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการกันเอง ระหวางแมคาและผูใชบริการ เพื่อใหเปนตลาด
สําหรับผูบริโภคอยางแทจริง 

2.5 จัดภูมิทัศนใหเปนเมืองสวยงาม นาอยู โดยเพิ่มและพัฒนาสวนหยอม สนามเด็กเลน สวนสาธารณะ 
สถานที่ออกกําลังกาย ที่นั่งพักรอรถโดยสาร และหองน้ําสาธารณะ 

2.6 จัดระเบียบสายไฟฟา สายโทรศัพท โดยรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนาสูสายใตดิน
ภายในระยะเวลา 8  ป รวมทั้งขยายผิวถนนเสนทางหลักของเมืองทุงสงใหไดมาตรฐาน  

2.7 สงเสริมและสนับสนุนการประหยัดพลังงานโดยใชพลังงานธรรมชาติ และพลังงานสีเขียวทดแทน
น้ํามันและกระแสไฟฟา สงเสริมใหประชาชนลด แยกขยะ เพื่อใหสามารถนํากลับมาใชใหม และแปรสภาพ
เพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงเปนการลดปญหาขยะของเมืองและเพิ่มรายไดใหกับชมุชน 

2.8 จัดระบบการรักษาความสะอาดถนน คลอง คูระบายน้ํา ตรอก ซอย พื้นที่รกรางวางเปลาใหเปน
ระเบียบเรียบรอยและสะอาดอยูเสมอ 
 2.9 สงเสริมและสนับสนุนการจัดการน้ําทวมเชิงบูรณาการโดยการรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชนอยางตอเนื่อง 
 
3. นโยบายดานการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม สูคุณภาพชีวิตที่ดีกวา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการประกอบอาชีพเดิม และอาชีพใหม โดยศึกษาความตองการ 
จัดทําหลักสูตร และดําเนินการจัดฝกอบรมทักษะงานอาชีพ เพื่อใหประชาชนเกิดทักษะความรูความชํานาญใน
วิชาชีพ และสามารถนําไปประกอบอาชีพอยางไดผล 

3.2 จัดตั้งศูนยกลางตลาดสินคาผลิตภัณฑชุมชน สงเสริมใหเมืองทุงสงเปนศูนยการจําหนายและการ
สงออกสินคาผลิตภัณฑชุมชนของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

3.3 สงเสริมทางดานการคาและการลงทุนทางดานการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจขนาดใหญ ขนาด
กลาง โดยเปนตัวกลางในการประสานงานระหวางองคกรภาครัฐและเอกชนตางๆ ที่เกี่ยวของ 

3.4 คุมครองและสงเสริมธุรกิจขนาดยอมและรานคาปลีกใหสามารถทําธุรกิจการคาปลีกเพื่อใหมีรายได
ที่ดีขึ้นและมีฐานะที่มั่นคง 

3.5 สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน โดยการสงเสริมใหความรูทางวิชาการที่กอใหเกิดรายไดและ
การอาชีพ ตลอดจนสรางชุมชนใหเปนชุมชนเศรษฐกิจ รวมทั้งมุงทําการคาและธุรกิจเปนงานหลักเพื่อใหเกิด
อุตสาหกรรมขนาดยอม 
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3.6 สงเสริม สนับสนุน  และศึกษาเพื่อสรางตนแบบการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนในการรวม

พัฒนาเทศบาลในรูปแบบตาง ๆ ในหลากหลายมิติอยางเปนระบบ รวมทั้งสรางเครือขายประชาชนในการมีสวน
รวมพัฒนาทองถิ่นและการเมืองภาคประชาชนอยางตอเนื่อง 

3.7 สงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยวเพื่อใหเมืองทุงสงเปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และ
สรางรายไดแกประชาชน 

3.8 สงเสริมและสนับสนุนบริการสาธารณสุขเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนอยางทั่วถึงและมีคุณภาพสูง 
ทั้งในการปองกัน การรักษา และการฟนฟู 
 3.9 จัดระบบการปองกันอาชญากรรม สาธารณภัย ภัยพิบตัิ อบายมุข ยาเสพติด เพื่อปฏิบัติการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
 
4. นโยบายดานการพัฒนาการปรับปรุงการจัดการองคกรรองรับความเปลีย่นแปลง  สูเทศบาลอัจฉริยะ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

4.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ โดยแบงแยกตามภารกิจและกลไกของการ
ปฏิบัติงานของสํานัก/กอง/ฝายเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริการและการบริหารจัดการของเทศบาลเมืองทุงสง  

4.2 จัดความสัมพันธของกิจกรรมและบุคคลในองคกรใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจของ
สํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางราบรื่นและเต็มความสามารถ  เพิ่มศักยภาพใน
ตอบสนองและขับเคล่ือนนโยบายของฝายบริหารเพื่อใหองคกรสามารถดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคไดตามแผน
ที่กําหนด 

4.3 พัฒนาระบบการประเมินผลการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมของสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ ทั้งใน
รูปแบบของการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญจากภายใน และภายนอกองคกร รวมทั้งพัฒนาระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานที่สอดคลองกับภารกิจหนาที่และผลการปฏิบัติงาน เพื่อสรางระบบคุณธรรม และสราง
ขวัญกําลังใจแกพนักงาน 

4.4 จัดใหมีสวัสดิการของพนักงานเทศบาลอยางทั่วถึง ครอบคลุม และเปนธรรม  
4.5 สรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาองคการทั้ง

ในและตางประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารและการบริการของเทศบาลเมืองทุงสง ทั้งคณะผูบริหาร คณะ
ที่ปรึกษา สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และแกนนําการพัฒนาทองถิ่น โดยจัดการโครงการพัฒนาบุคลากรที่เนน
ผลสัมฤทธิ์ในรูปแบบตาง ๆ อยางทั่วถึงและตอเนื่อง 

4.6 สรางระบบและพัฒนาศักยภาพการบริการประชาชน โดยหนวยบริการทันใจบริการแบบอัจฉริยะ 
เพื่อแกไขปญหาประชาชนเฉพาะหนาอยางมีคุณภาพรวดเร็วและใหบริการ 24 ชั่วโมง 
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4.7 สรางระบบและพัฒนาการจัดการความรูของบุคลากรเทศบาลเมืองทุงสงใหสามารถปฏิบัติงาน 

ปรับปรุงการทํางานในหนาที่ใหมีมาตรฐานสูง และตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี รวมทั้งสามารถปรับตัว
ไดทันตอความเปล่ียนแปลงตอวิทยาการและสังคม 

4.8 พัฒนาระบบและรูปแบบการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของงานกิจการสภาเทศบาล งานฝายบริหาร และ
งานของสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ เพื่อเปนกลไกในการรับฟงความคิดเห็น รับรูความตองการของประชาชนใน
ประเด็นตาง ๆ และจัดใหมีการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประเมินความนิยมของ
ประชาชนอยางเปนระบบและมีความตอเนื่อง 

4.9 สงเสริม สนับสนุน และสรางระบบการสื่อสารระหวางเทศบาลกับประชาชน ระหวางประชาชนกับ
เทศบาลผานส่ือส่ิงพิมพ  วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน เคเบิ้ลทีวี เครือขายคอมพิวเตอร  และส่ือเฉพาะกิจตาง ๆ 
เพื่อสรางการเรียนรูและความเขาใจอันดีระหวางกัน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


