
บทท่ี  3 
 

แผนยุทธศาสตร� 

การวิเคราะห�ศักยภาพการพัฒนาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

  การจัดทําแผนยุทธศาสตร�ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง มีความสอดคล�องเชื่อมโยงกับ
นโยบายและยุทธศาสตร�ในระดับต%างๆ เช%น ยุทธศาสตร�และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห%งชาติ และ
รัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห%งชาติ แผนระดับชาติ (national plan) นโยบายรัฐบาล นโยบาย
ประชารัฐ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แผนการบริหารราชการแผ%นดิน ยุทธศาสตร�การพัฒนาประเทศ 
(Country Strategy) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห%งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) แผนการ
บริหารราชการแผ%นดิน ยุทธศาสตร�ประเทศ (Country Strategy) ยุทธศาสตร�การพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคง
ของชาติ  ยุทธศาสตร�การเข�าสู%ประชาคมอาเซียน แนวทางการดําเนินการเตรียมความพร�อมเพ่ือเข�าสู%ประชาคม
อาเซียนขององค�กรปกครองส%วนท�องถ่ิน ยุทธศาสตร�กลุ%มจังหวัดภาคตะวันออก  ยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�องค�กรปกครองส%วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดระยอง นโยบายของผู�บริหารเทศบาล
ตําบลเมืองแกลงเปJนต�น  แผนยุทธศาสตร�ของเทศบาลตําบลเมืองแกลงเปJนเครื่องมือท่ีสําคัญ  ในการกําหนด
ทิศทางการพัฒนาตําบล  ตามอํานาจหน�าท่ีท่ีกําหนดไว�ในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจให�แก%องค�กรปกครองส%วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 เปJนแผนท่ีเกิดจากการมีส%วนร%วมของประชาชนในการ
ร%วมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปPญหา ความต�องการของประชาชนเอง ซ่ึงจะทําให�การแก�ไขปPญหาเปJนไปอย%าง
ถูกต�องตรงกับปPญหาท่ีเกิดข้ึนจริง ทําให�ประชาชนได�รับประโยชน�สูงสุดจากการดําเนินงานของเทศบาลตําบล
เมืองแกลง  สําหรับแนวคิดท่ีสําคัญท่ีเปJนแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตร�ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง   
มีดังต%อไปนี้  

กรอบแนวคิดในการจัดทาํยุทธศาสตร�การพัฒนาท'องถิ่น 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว%าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส%วนท�องถ่ิน 
พ.ศ.2548 ได�ให�ความหมายของ แผนยุทธศาสตร�การพัฒนาไว�ว%า เปJนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องค�กรปกครองส%วนท�องถ่ินท่ีกําหนดยุทธศาสตร� และแนวทางการพัฒนาขององค�กรปกครองส%วนท�องถ่ิน  
ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน� พันธกิจ และจุดมุ%งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห%งชาติ แผนการบริหารราชการแผ%นดิน ยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัด อําเภอ และแผนชุมชน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห+งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) 

แนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห%งชาติฉบับท่ี 11 ยังคงมีความต%อเนื่อง
จากแนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 - 10 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และยึด 
“คนเป;นศูนย�กลางของการพัฒนา” และ “สร'างสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติมีการประยุกต�ใช�แนวคิดดังกล%าว 
และสร�างความม่ันใจว%าการพัฒนาจะเปJนไปในแนวทางท่ียั่งยืนและสร�างความสุขให�กับคนไทย 

วิสัยทัศน� พันธกิจ วัตถุประสงค�และเป=าหมาย 
การพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปU ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ได�กําหนดวิสัยทัศน� พันธกิจ 

วัตถุประสงค�และเปVาหมาย ยุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนาท่ีมีลําดับความสําคัญสูง ดังนี้ 

 

 



วิสัยทัศน� 
“ สังคมอยู%ร%วมกันอย%างมีความสุข ด�วยความเสมอภาค เปJนธรรม และมีภูมิคุ�มกันต%อการ

เปลี่ยนแปลง ” 

พันธกิจ 
๑. สร�างสังคมเปJนธรรมและเปJนสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความม่ันคงในชีวิต ได�รับการ 

คุ�มครอง ทางสังคมท่ีมีคุณภาพอย%างท่ัวถึงและเท%าเทียม มีโอกาสเข�าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรม
อย%างเสมอภาคทุกภาคส%วนได�รับการเสริมพลังให�สามารถมีส%วนร%วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต�ระบบบริหาร
จัดการภาครัฐท่ีโปร%งใส เปJนธรรม 

๒. พัฒนาคุณภาพคนไทยให�มีคุณธรรม เรียนรู�ตลอดชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิตอย%าง 
เหมาะสมในแต%ละช%วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท�องถ่ินมีความเข�มแข็ง สามารถปรับตัวรู�เท%าทันกับการ
เปลี่ยนแปลง 

๓. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให�เข�มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู� ความคิดสร�างสรรค�
และภูมิปPญญา สร�างความม่ันคงด�านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร�างการผลิตและการบริโภคให�เปJนมิตรกับ
สิ่งแวดล�อม พร�อมสร�างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

๔. สร�างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม สนับสนุนการมีส%วนร%วมของ
ชุมชน รวมท้ังสร�างภูมิคุ�มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 

วัตถุประสงค� 
๑. เพ่ือเสริมสร�างสังคมท่ีเปJนธรรมและเปJนสังคมสันติสุข 
๒. เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ%มวัยอย%างเปJนองค�รวมท้ังทางกาย ใจ สติปPญญา อารมณ� คุณธรรม

จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให�มีคุณภาพ 
๓. เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให�เติบโตอย%างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยง 

กับเครือข%ายการผลิตสินค�าและบริการบนฐานปPญญา นวัตกรรม และความคิดสร�างสรรค�ในภูมิภาคอาเซียน  
มีความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเปJนมิตรต%อสิ่งแวดล�อม นําไปสู%การเปJนสังคม
คาร�บอนตํ่า 

๔. เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมให�เพียงพอต%อการรักษาสมดุลของ 
ระบบนิเวศ และเปJนฐานท่ีม่ันคงของการพัฒนาประเทศ 

เป=าหมายหลัก 
๑. ความอยู%เย็นเปJนสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมข้ึน ความเหลื่อมล้ําในสังคมลดลง 

สัดส%วนผู�อยู%ใต�เส�นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ�การคอร�รัปชั่นไม%ต่ํากว%า ๕.๐ คะแนน 
๒. คนไทยมีการเรียนรู�อย%างต%อเนื่อง มีสุขภาวะดีข้ึน มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทาง

สังคมมีความเข�มแข็งมากข้ึน 
๓. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราท่ีเหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให�ความสําคัญกับการเพ่ิม

ผลิตภาพรวมไม%ตํ่ากว%าร�อยละ ๓.๐ ต%อปU เพ่ิมขีดความสามารถในการแข%งขันทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ิม
มูลค%าผลิตภัณฑ�ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย%อม  ต%อผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศ ให�มีไม%ตํ่ากว%า 
ร�อยละ ๔๐.๐ 

๔. คุณภาพสิ่งแวดล�อมอยู%ในเกณฑ�มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล%อยก̀าซเรือน 
กระจกรวมท้ังเพ่ิมพ้ืนท่ีปaาไม�เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 



ยุทธศาสตร�การพัฒนาประเทศ 
การพัฒนาประเทศให�คนในสังคมอยู%ร%วมกันอย%างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย%างมี

คุณภาพและยั่งยืน ภายใต�กระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณ�
ได�ยากและซับซ�อนมากยิ่งข้ึนการพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ได�กําหนดทิศทางและยุทธศาสตร�การ
พัฒนาท่ีเหมาะสม โดยเร%งสร�างภูมิคุ�มกันเพ่ือปVองกันปPจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศด�านต%าง ๆ ให�
เข�มแข็งควบคู%ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให�มีคุณภาพ มีโอกาสเข�าถึงทรัพยากรและได�รับประโยชน�จาก
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย%างเปJนธรรม รวมท้ังสร�างโอกาสทางเศรษฐกิจด�วยฐานความรู� และความคิด
สร�างสรรค�บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเปJนมิตรต%อสิ่งแวดล�อม นําไปสู%การพัฒนาประเทศท่ีม่ันคงและ
ยั่งยืน ยุทธศาสตร�การพัฒนาท่ีสําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ มีดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร�การสร'างความเป;นธรรมในสังคม 
๑.๑ การสร�างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมให�ทุกคนในสังคมไทยควบคู%กับการ

เสริมสร�างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร�างโอกาสในชีวิตให�แก%ตนเอง 
๑.๒ การจัดบริการทางสังคมให�ทุกคนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน เน�นการสร�างภูมิคุ�มกันระดับปPจเจก

และสร�างการมีส%วนร%วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 
๑.๓ การเสริมสร�างพลังให�ทุกภาคส%วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช�ชีวิตในสังคมและมีส%วน

ร%วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได�อย%างมีคุณค%าและศักด์ิศร ี 
๑.๔ การสานสร�างความสัมพันธ�ของคนในสังคมให�มีคุณค%าร%วมและตระหนักถึงผลประโยชน�

ของสังคมและเสริมสร�างการบริหารราชการแผ%นดินท่ีมีประสิทธิภาพ โปร%งใส มีระบบตรวจสอบ และการ
รับผิดชอบท่ีรัดกุม 

2. ยุทธศาสตร�การพัฒนาคนสู+สังคมแห+งการเรียนรู'ตลอดชีวิตอย+างย่ังยืน 
๒.๑ การปรับโครงสร�างและการกระจายตัวประชากรให�เหมาะสม 
๒.๒ การพัฒนาคุณภาพคนไทยให�มีภูมิคุ�มกันต%อการเปลี่ยนแปลง 
๒.๓ การส%งเสริมการลดปPจจัยเสี่ยงด�านสุขภาพอย%างเปJนองค�รวม 
๒.๔ การส%งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต 
๒.๕ การเสริมสร�างความเข�มแข็งของสถาบันทางสังคม 

3. ยุทธศาสตร�ความเข'มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน 
๓.๑ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปJนฐานการผลิตภาคเกษตรให�เข�มแข็งและยั่งยืน 
๓.๒ การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
๓.๓ การสร�างมูลค%าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดห%วงโซ%การผลิต 
๓.๔ การสร�างความม่ันคงในอาชีพและรายได�ให�แก%เกษตรกร 
๓.๕ การสร�างความม่ันคงด�านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน 
๓.๖ การสร�างความม่ันคงด�านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความ 

เข�มแข็งภาคเกษตร 
๓.๗ การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสร�างความม่ันคงด�านอาหารและพลังงาน 

4. ยุทธศาสตร�การปรับโครงสร'างเศรษฐกิจสู+การเติบโตอย+างมีคุณภาพและย่ังยืน 
๔.๑ การปรับโครงสร�างเศรษฐกิจสู%การพัฒนาท่ีมีคุณภาพและยั่งยืน 
๔.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 



๔.๓ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข%งขันท่ีมีประสิทธิภาพ เท%าเทียม และเปJนธรรม 
๔.๔ การบริหารจัดการเศรษฐกิจส%วนรวมอย%างมีเสถียรภาพ 

5. ยุทธศาสตร�การสร'างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 
และสังคม 

๕.๑ การพัฒนาความเชื่อมโยงด�านการขนส%งและระบบโลจิสติกส�ภายใต�กรอบความร%วมมือใน
อนุภูมิภาคต%าง ๆ 

๕.๒ การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข%งขันระดับอนุภูมิภาค 
๕.๓ การสร�างความพร�อมในการเข�าสู%ประชาคมอาเซียน 
๕.๔. การเข�าร%วมเปJนภาคีความร%วมมือระหว%างประเทศและภูมิภาคภายใต�บทบาท 

ท่ีสร�างสรรค�เปJนทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหว%างประเทศในเวทีโลก 
๕.๕ การสร�างความเปJนหุ�นส%วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาค  ด�านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 

การเคลื่อนย�ายแรงงาน และการส%งเสริมแรงงานไทยในต%างประเทศ 
๕.๖ การมีส%วนร%วมอย%างสําคัญในการสร�างสังคมนานาชาติท่ีมีคุณภาพชีวิต ปVองกันภัย      

จากการก%อการร�ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร%ระบาดของโรคภัย 
๕.๗ การเสริมสร�างความร%วมมือท่ีดีระหว%างประเทศ  ในการสนับสนุนการเจริญเติบโต 

ทางเศรษฐกิจอย%างมีจริยธรรมและไม%ส%งผลกระทบต%อสิ่งแวดล�อม พร�อมท้ังเปeดรับความร%วมมือกับองค�กร
ระหว%างประเทศท่ีไม%แสวงหากําไร 

๕.๘ การเร%งรัดการใช�ประโยชน�จากข�อตกลงการค�าเสรีท่ีมีผลบังคับใช�แล�ว 
๕.๙ การส%งเสริมให�ประเทศไทยเปJนฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย รวมท้ัง

เปJนฐานความร%วมมือในการพัฒนาภูมิภาค 
๕.๑๐ การปรับปรุงและเสริมสร�างความเข�มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ ต้ังแต%

ระดับชุมชนท�องถ่ิน 

6. ยุทธศาสตร�การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล'อมอย+างย่ังยืน 
๖.๑ การอนุรักษ� ฟijนฟู และสร�างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

 ๖.๒ การปรับกระบวนทัศน�การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร�อมไปสู%การ      
เปJนเศรษฐกิจและสังคมคาร�บอนตํ่าและเปJนมิตรกับสิ่งแวดล�อม 

๖.๓ การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับ  และปรับตัวต%อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเพ่ือให�สังคมมีภูมิคุ�มกัน 

๖.๔ การเตรียมความพร�อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
๖.๕ การสร�างภูมิคุ�มกันด�านการค�า จากเง่ือนไขด�านสิ่งแวดล�อมและวิกฤตจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
๖.๖ การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกท่ีเก่ียวข�องกับกรอบความตกลงและ

พันธกรณีด�านสิ่งแวดล�อมระหว%างประเทศ 
๖.๗ การควบคุมและลดมลพิษ 
๖.๘ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมให�มีประสิทธิภาพ

โปร%งใสและเปJนธรรมอย%างบูรณาการ 
 
 



การบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ สู+การปฏิบัติ 

การบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ สู%การปฏิบัติให�เกิดประสิทธิภาพ ให�ความสําคัญ
กับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยยึดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ เปJนกรอบทิศทางหลัก และแปลงสู%การ
ปฏิบัติในระดับต%าง ๆ ท่ีสอดคล�องกับสภาพภูมิสังคม และกระจายการพัฒนาลงสู%พ้ืนท่ี โดยยึดหลักการพัฒนา
พ้ืนท่ีภารกิจ และการมีส%วนร%วม ให�จังหวัดเปJนพ้ืนท่ีดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา และเปJนจุดเชื่อมโยงการ
พัฒนาจากระดับชุมชนสู%ประเทศและประเทศสู%ชุมชน เพ่ิมการใช�องค�ความรู� เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ความคิดสร�างสรรค�ให�เปJนเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส%วนท้ังระดับพ้ืนท่ี ท�องถ่ิน และ
ชุมชนใช�กลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และสื่อมวลชนอย%าง  
บูรณาการให�การขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพด�วยกระบวนการสร�างเครือข%ายหรือคลัสเตอร�ท่ีตอบสนองต%อการ
แก�ปPญหาและการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนท่ี โดยมีแนวทางสําคัญ ดังนี้ 

๑. การสร�างความรู�ความเข�าใจให�ทุกภาคส%วนตระหนักถึงความสําคัญและพร�อมเข�าร%วมใน
การผลักดันแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ไปสู%การปฏิบัติ โดยจัดทําแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ�ให�ทุกภาค
ส%วนตระหนักและยอมรับแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ สร�างความเข�าใจให�ภาคการเมืองในเปVาประสงค�และ
แนวทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ และผลักดันให�ภาคการเมืองนําประเด็นการพัฒนาสําคัญไปผสมผสานใน
การจัดทํานโยบายรวมท้ังจัดทําคู%มือการแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ เผยแพร%ให�ภาคีการพัฒนารับรู�และ
นําไปปฏิบัติ 

๒. การสร�างความเชื่อมโยงระหว%างแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหาร
ราชการแผ%นดิน และแผนระดับอ่ืน ๆ โดยกําหนดประเด็นการพัฒนาสําคัญภายใต�ยุทธศาสตร�ของแผนพัฒนาฯ
ฉบับท่ี ๑๑ ท่ีเสนอต%อสาธารณะอย%างชัดเจน บูรณาการประเด็นการพัฒนาภายใต�ยุทธศาสตร�ท่ีมีความเชื่อมโยง
กันและจัดทําเปJนแผนการลงทุนหรือแผนพัฒนาเฉพาะด�านท่ีตอบสนองการพัฒนาในหลายมิติเชื่อมโยงแนวคิด
พ้ืนฐาน ยุทธศาสตร� ประเด็นพัฒนาสําคัญ และแผนพัฒนาเฉพาะด�านภายใต�แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ เข�ากับ
นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ%นดิน และแผนระดับต%างๆ จัดทํายุทธศาสตร�การจัดสรรงบประมาณ
แบบมีส%วนร%วม โดยบูรณาการสาระสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ และการจัดสรรงบประมาณท่ีสอดคล�อง
กันรวมถึงกําหนดแนวทางจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ%มจังหวัด และแผนท�องถ่ินภายใต�
แนวทางการพัฒนาภาคท่ีเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ตลอดจนผลักดันให�ภาคเอกชนนําประเด็น 
การพัฒนาสําคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ พิจารณาประกอบการจัดทําแผนการลงทุนทางธุรกิจ 

๓. การสร�างสภาพแวดล�อมให�เอ้ือต%อการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาต%าง ๆ นําการวิจัย
เปJนเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนา ปรับปรุงกฎหมายต%าง ๆ ให�เอ้ือต%อการขับเคลื่อนการพัฒนานํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช�เปJนเครื่องมือในการสื่อสาร จัดทําฐานข�อมูลท่ีภาคส%วนต%าง ๆ เข�าถึงและใช�
ประโยชน�ได�ง%าย รวมท้ังสร�างช%องทางให�ประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร%วมกิจกรรมการพัฒนา 

๔. การเพ่ิมประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนฯ ท่ีชัดเจน สามารถขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ในระดับประเทศและระดับพ้ืนท่ีได�อย%างมีประสิทธิภาพสนับสนุนให�เชื่อมโยง
คณะกรรมการระดับชาติท่ีมีอยู%นําแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ มาเปJนกรอบดําเนินงานอย%างเปJนรูปธรรมให�จังหวัด
เปJน จุดประสานการพัฒนาระดับพ้ืนท่ี รวมท้ังประสานและผลักดันกลไกนอกภาครัฐมีส%วนร%วมขับเคลื่อนแผนฯ 
มากข้ึน 

๕. การเสริมสร�างบทบาทของทุกภาคส%วนให�สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ได�
อย%างมีประสิทธิภาพ อาทิ พัฒนาศักยภาพประชาชนให�มีบทบาทสําคัญในกระบวนการพัฒนา สร�างความ
เข�มแข็งของชุมชนให�พร�อมรองรับกับความเปลี่ยนแปลง เสริมสร�างความเข�มแข็งให�องค�กรปกครองส%วนท�องถ่ิน 
 



ทุกรูปแบบผลักดันให�สถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีเข�าร%วมพัฒนาชุมชนให�มากข้ึน สนับสนุนให�ภาคเอกชนมี
บทบาทนําในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมท่ีดี และพัฒนาบุคลากรภาครัฐให�เปJนผู�นําการเปลี่ยนแปลง 

๖. การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ โดยติดตามความก�าวหน�า ประเมิน
ผลสําเร็จและผลกระทบของการดําเนินงานอย%างต%อเนื่องตามประเด็นการพัฒนายุทธศาสตร�และผลการพัฒนา
ในภาพรวมพัฒนากลไกการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ท้ังการติดตามประเมินผลการบริหาร
จัดการแผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๑ สู%การปฏิบัติในภาพรวม การติดตามประเมินผลการพัฒนาระดับพ้ืนท่ี และการ
ตรวจสอบของภาคประชาชนให�เข�มแข็ง โดยสนับสนุนให�ภาคประชาชนรวมกลุ%มติดตามความก�าวหน�า
ตรวจสอบความโปร%งใสและความสําเร็จของโครงการต%าง ๆ ตลอดจนพัฒนาระบบฐานข�อมูลให�เชื่อมโยงเปJน
เครือข%ายในทุกระดับท้ังฐานข�อมูลระดับภาพรวม และระดับพ้ืนท่ี 

ยุทธศาสตร�ของคณะรักษาความสงบแห+งชาติ 

วิสัยทัศน� 
ประเทศชาติม่ันคง สังคมอยู%ร%วมกันอย%างมีความสุข ด�วยความเสมอภาค เปJนธรรม และ 

มีภูมิคุ�มกันต%อการเปลี่ยนแปลงของโลก ตลอดจนประชาชนมีความม่ังค่ังอย%างยั่งยืน 
 
เจตนารมณ�  

๑. เพ่ือยุติความขัดแย�งของคนในชาติ 
๒. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฟijนฟูความเชื่อม่ันภายใต�ระบบบริหารนิติบัญญัติและตุลาการเปJน

การใช�  พระราชอํานาจของพระมหากษัตริย�ผ%านกระบวนการดังกล%าวซ่ึงเดิมรัฐบาลปกติได�ใช�อํานาจนั้นโดยมี
สถาบันพระมหากษัตริย�อยู%เหนือความขัดแย�งท้ังปวง 

๓ . สร�างเสถียรภาพในทุกมิติท้ังด�านการเมืองความม่ันคงเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเพ่ือ
เปลี่ยนผ%านประเทศไทยไปสู%การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเปJนประมุขอย%าง
สมบูรณ�และยั่งยืน 

๔. ยกระดับการศึกษาสร�างมาตรฐานของการดํารงชีวิตของประชาชนในสังคมไทยตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต�การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรง
เปJนประมุขอย%างยั่งยืนตลอดไป 
 
พันธกิจ 

๑. การสร�างความเปJนธรรมในสังคม การรักษาความสงบเรียบร�อย และการสร�างความ
ปรองดองสมานฉันท�สร�างสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความม่ันคงในชีวิต ได�รับการคุ�มครองทางสังคมท่ีมีคุณภาพ
อย%างท่ัวถึงและเท%าเทียม มีโอกาสเข�าถึงทรัพยากรของชาติและการบริการข้ันพ้ืนฐานของรัฐอย%างเปJนธรรมและ
ท่ัวถึง 

๒. พัฒนาคุณภาพคนไทยให�เปJนสังคมท่ีมีความรู�คู%คุณธรรม สร�างโอกาสให�มีการเรียนรู�ตลอด
ชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิตอย%างเหมาะสมในแต%ละช%วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท�องถ่ินมีความ
เข�มแข็ง สามารถปรับตัวรู�เท%าทันกับการเปลี่ยนแปลงอย%างยั่งยืน 

๓. ปรับโครงสร�างเศรษฐกิจสู%การเติบโตอย%างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยพัฒนาฐานการผลิตและ
บริการให�เข�มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู�ความคิดสร�างสรรค�และภูมิปPญญา สร�างความเข�มแข็งภาค
การเกษตรความม่ันคงด�านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร�างการผลิตและการบริโภคให�เปJนมิตรกับ
สิ่งแวดล�อม พร�อมสร�างความเชื่อมโยงในทุกมิติกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 



๔. สร�างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม สนับสนุนการมีส%วนร%วมของ
ชุมชน รวมท้ังสร�างภูมิคุ�มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ  

๕. ปรับปรุงการบริหารจัดการของรัฐให�เกิดความโปร%งใส ด�วยการปVองกันและปราบปรามการ
ทุจริตคอร�รัปชั่นอย%างจริงจังและยั่งยืน 

 
เป=าหมายหลัก 

๑. คนและสังคมไทยมีความอยู%เย็นเปJนสุขและความสงบสุขเพ่ิมข้ึน ความเหลื่อมล้ําในสังคม
ลดลง ดัชนีมวลรวมความสุขของคนไทยเพ่ิมมากข้ึน และความพึงพอใจในบริการข้ันพ้ืนฐานของรัฐเพ่ิมมากข้ึน 

๒. คนไทยมีการเรียนรู�อย%างต%อเนื่อง มีสุขภาวะดีข้ึน มีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ิมมากข้ึน และ
สถาบันทางครอบครัวและทางสังคมมีความเข�มแข็งมากข้ึน 

๓. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราท่ีเหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให�ความสําคัญกับการเพ่ิม
การผลิตภาพรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย%อมเพ่ิมขีดความสามารถในการแข%งขันทางเศรษฐกิจของ
ประเทศและสัดส%วนผู�อยู%ใต�เส�นความยากจนลดลง 

๔. คุณภาพสิ่งแวดล�อมอยู%ในเกณฑ�มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล%อยก̀าซเรือน
กระจกในปริมาณท่ีลดลง รวมท้ังเพ่ิมพ้ืนท่ีปaาไม�เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

๕. ความโปร%งใสของประเทศไทยให�มีอันดับท่ีสูงข้ึน โดยดัชนีภาพลักษณ�การคอร�รัปชั่นอยู%ใน
ลําดับท่ีดีข้ึน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี ๑ การสร'างความเป;นธรรมในสังคม มีกลยุทธ�และตัวชี้วัด ดังนี้ 

กลยุทธ�ท่ี ๑ การจัดบริการทางสังคมตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน  
กลยุทธ�ท่ี ๒ การลดความเหลื่อมล้ําและการคุ�มครองสิทธิทางสังคม 
กลยุทธ�ท่ี ๓ การจัดระเบียบการให�บริการการขนส%งสาธารณะรับจ�าง 
กลยุทธ�ท่ี ๔ การแก�ปPญหาจังหวัดชายแดนภาคใต� 
กลยุทธ�ท่ี ๕ การสร�างความปรองดองสมานฉันท� 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี ๒ การพัฒนาคนสู+สังคมแห+งการเรียนรู'ตลอดชีวิตอย+างย่ังยืน มีกลยุทธ�และตัวชี้วัด 
ดังนี้ 

กลยุทธ�ท่ี ๑ การปฏิรูปการศึกษา 
กลยุทธ�ท่ี ๒ การสร�างความรู�ให�กับประชาชนมีภูมิคุ�มกันต%อปPญหาด�านสาธารณสุข 
กลยุทธ�ท่ี ๓ การเสริมสร�างและพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
กลยุทธ�ท่ี ๔ การเสริมสร�างค%านิยม จิตสํานึก และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
กลยุทธ�ท่ี ๕ การจัดทํานวัตกรรมในการส%งเสริมการพัฒนาและความม่ันคงของประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี ๓ การสร'างความเข'มแข็งภาคการเกษตร ความม่ันคงของอาหาร และพลังงาน  
มีกลยุทธ�และตัวชี้วัด ดังนี้ 

กลยุทธ�ท่ี ๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําอย%างบูรณาการ 
กลยุทธ�ท่ี ๒ การแก�ไขปPญหาเกษตรกรและการประมงอย%างยั่งยืน 
กลยุทธ�ท่ี ๓ การพัฒนาพลังงานทางเลือก 
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี ๔ การปรับโครงสร'างเศรษฐกิจสู+การเติบโตอย+างมีคุณภาพและย่ังยืน มีกลยุทธ� 
และตัวชี้วัด ดังนี้ 

กลยุทธ�ท่ี ๑ การเพ่ิมขีดความสามารถผู�ประกอบการ 
กลยุทธ�ท่ี ๒ การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานด�านคมนาคม 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี ๕ การสร'างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
มีกลยุทธ�และตัวชี้วัด ดังนี้ 

กลยุทธ�ท่ี ๑ การปรับระบบโครงสร�างพ้ืนฐานในการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค 
กลยุทธ�ท่ี ๒ การส%งเสริมแรงงานในการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมรายได�ของประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี ๖ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล'อมอย+างย่ังยืน  มีกลยุทธ�และ 
ตัวชี้วัด ดังนี้ 

กลยุทธ�ท่ี ๑ จัดระบบอนุรักษ� ฟijนฟูและปVองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
กลยุทธ�ท่ี ๒  การสร�างการมีส%วนร%วมของชุมชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี ๗ การปรับปรุงเปล่ียนแปลงโครงสร'างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ ให'เกิด
ประโยชน�กับประชาชนในการใช'บริการอย+างแท'จริง มีกลยุทธ�และตัวชี้วัด ดังนี้ 

กลยุทธ� : การปรับปรุงการบริหารรัฐวิสาหกิจให�เกิดประโยชน�กับประชาชน 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี ๘ การปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให'เกิดความม่ันคงและย่ังยืน
ในอนาคต ให'ทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก มีกลยุทธ�และตัวชี้วัด ดังนี้ 

กลยุทธ�ท่ี ๑ : การปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของชาติให�ทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก 
กลยุทธ�ท่ี ๒  : การปรับปรุงเทคโนโลยีของชาติให�เกิดความม่ันคงและยั่งยืนในอนาคต 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี ๙ การป=องกันและปราบปรามการทุจริตคอร�รัปช่ันอย+างย่ังยืน มีกลยุทธ�และตัวชี้วัด 
ดังนี้ 

กลยุทธ� : จัดระบบในการปVองกันและปราบปรามการทุจริตคอร�รัปชั่นอย%างยั่งยืน 
 

การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณการเชิงยุทธศาสตร� ท่ีสอดคล'องตามกรอบ
ยุทธศาสตร�ชาติ 

การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณการเชิงยุทธศาสตร� ประจําปUงบประมาณ  พ.ศ.2560 
ได�กําหนดประเด็นท่ีเห็นควรดําเนินการ จํานวน 17 เรื่อง ประกอบด�วย  

1. การสร�างความปรองดองและสมานฉันท�  
2. การขับเคลื่อนการแก�ไขปPญหาจังหวัดชายแดนภาคใต�  
3. การจัดการปPญหาแรงงานต%างด�าวและการค�ามนุษย� 
4. การปVองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผู�ติดยาเสพติด 
5. การจัดการปPญหาท่ีดินทํากิน 
6. การสร�างรายได�จากการท%องเท่ียวและบริการ 
7. การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
8. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
9. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย%อม 
10. การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ 
11. การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส� 



12. การส%งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
13. การพัฒนาศักยภาพคนตามช%วงวัย 
14. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
15. การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช�พลังงานท่ีเปJนมิตรกับสิ่งแวดล�อม 
16. การบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย 
17. การปVองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

นโยบายหรือยุทธศาสตร�ประชารัฐ 
พลเอกประยุทธ�จันทร�โอชา นายกรัฐมนตรี ได�กําหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร� ประชารัฐข้ึน

เพ่ือ  เปJนแนวนโยบายในการสร�างความสามัคคีรวมพลัง  ของผู�คนในสังคมไทยโดยไม%แยกฝPกแยกฝaาย  และไม%
กันใครออกไป จากสังคมอีกท้ังยังเปJนสํานึกและหน�าท่ีท่ีคนไทยทุกคนจะต�องร%วมมือกันในการปกปVองแผ%นดิน
แม%จากภยันตรายท้ัง ปวงและร%วมกันพัฒนาชุมชนท�องถ่ินและประเทศชาติให�เจริญก�าวหน�าม่ันคงและยั่งยืน 
ประสานพลังการสร�างชาติท่ี ต�องเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให�เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร� 
ประชารัฐ  จึงมีแนวคิดในเรื่องของ ความร%วมมือร%วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร%วมแก�ปPญหาเศรษฐกิจและ
ขับเคลื่อนการพัฒนา ชาติทุกมิติท่ีเกิดข้ึน เพราะว%า ประชารัฐ เปeดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส%วนในการ
พัฒนาประเทศท่ีมีรูปแบบเครือข%าย โยงใยสัมพันธ�กัน เสริมสร�างการมีส%วนร%วมของทุกภาคส%วนเปJนแนว
ทางการบริหารราชการแผ%นดินยุคปPจจุบันท่ีเกิดจากการหล%อหลอม รวมพลังของคนไทยทุกคน ทุกหมู%เหล%า 
เห็นได�จาก เพลงชาติไทยซ่ึงมีใจความว%า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อ ไทยเปJนประชารัฐไผทของไทยทุก
ส%วนอยู%ดํารงคงไว�ได�ท้ังมวลด�วยไทยล�วนหมายรักสามัคคี...” 

นโยบายในการบริหารราชการ 

๑. ยึดระเบียบ คําส่ัง ข'อบังคับ กฎหมาย 
ในการบริหารราชการแผ%นดินในระบบปกติให�มากท่ีสุด โดยให�ข�าราชการทุกฝaายร%วมในการ

ขับเคลื่อนเดินหน�าด�วยการติดตาม กํากับดูแล ประเมินผล ร%วมกันกับคณะรักษาความสงบแห%งชาติ ซ่ึงได�จัด
หัวหน�าฝaายในแต%ละกลุ%มงานลงไปติดตามในนามของหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห%งชาติ เพ่ือให�เกิดความ
โปร%งใส ตรวจสอบได�มีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ สู%พ่ีน�องประชาชนคนไทย ทุกภาคส%วน โดยข�าราชการ
ประจําทุกคนต�องยึดเปJนหน�าท่ี ความรับผิดชอบ และให�ความร%วมมืออย%างเต็มท่ี 

๒. ด'านเศรษฐกิจและการใช'จ+ายงบประมาณ 
ดําเนินการไม%เกินกรอบงบประมาณปU ๒๕๕๗ ท่ีได�ผ%านความเห็นชอบและจัดสรรไว�แล�วของ

รัฐบาลท่ีผ%านมา ท้ังนี้ มีความจําเปJนต�องทบทวนในบางโครงการท่ีเปJนปPญหา เพ่ือให�ทุกภาคส%วนเกิดความ    
เข�าใจ ท่ีชัดเจน และให�เร%งรัดจัดทํางบประมาณปU ๒๕๕๘ ใหม%ให�ทันการใช�จ%ายตามปUงบประมาณในเดือน
ตุลาคมคม ๒๕๕๗ โดยยึดกรอบวินัยทางด�านการเงินการคลังท่ีกําหนดไว� และไม%เปJนการสร�างหนี้สาธารณะจน
เกินขีดความสามารถของประเทศในการใช�คืนหนี้ การใช�จ%ายงบประมาณในห�วงนี้ ให�ใช�จ%ายด�วยความ
ระมัดระวัง ไม%ให�มีการเสนอหรือริเริ่มแผนงาน/โครงการใหม% หรือโครงการลงทุนขนาดใหญ%ท่ีขาดความพร�อม
แผนงาน และผลตอบแทนท่ีชัดเจน เปJนการใช�งบประมาณประจําปUเปJนหลักในการเริ่มต�นโครงการ และบรรจุ
โครงการเหล%านั้นลงในระบบงบประมาณประจําปUต%อ ๆ ไป เพ่ือให�เกิดความต%อเนื่องในการฟijนฟูเศรษฐกิจและ
สร�างรายได�แก%ประชาชน 

- ส%งเสริมระบบการค�าเสรีปรับปรุงระบบภาษี การควบคุมสินค�าอุปโภคบริโภคอย%างเปJนธรรม
เพ่ือให�ผู�ประกอบการและประชาชนได�รับประโยชน�สูงสุด 



- เร%งการแก�ไข ระเบียบ ข�อบังคับ และกฎหมายท่ีเปJนอุปสรรคต%อการปฏิบัติราชการ และ
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจแบบการค�าเสรีให�เปJนสากล เพ่ือรองรับการเปJนประชาคมอาเซียนในปลายปU ๒๕๕๘ 

- เร%งดําเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยมุ%งเน�นประโยชน�แก%ประชาชนเปJนหลัก ท้ังนี้การ
ขับเคลื่อนต�องอยู%ในกรอบของระเบียบและกฎเกณฑ�ท่ีมีความโปร%งใส ไม%ทุจริตคอร�รัปชั่น ไม%ผูกขา และมีความ
เปJนธรรมกับทุกฝaาย ท้ังผู�ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ% 

- ส%งเสริมให�มีการจัดต้ังกองทุนร%วมระหว%างภาครัฐและเอกชนเพ่ิมเติม เพ่ือการนํามาใช�ในการ
ลงทุนด�านระบบสาธารณูปโภค แหล%งน้ํา และกิจการสาธารณะอ่ืนๆ เพ่ือเปeดโอกาสให�ประชาชนทุกคนได�มีส%วน
ร%วมในการร%วมลงทุนกับรัฐบาล และเปJนการลดภาระค%าใช�จ%ายงบประมาณของรัฐบาล/เงินกู�ลง 

- ส%งเสริมให�มีตลาดกลางผลิตผลการเกษตรเพ่ือลดการผูกขาดหรือระบบนายทุนท่ีไม%เปJนธรรม
โดยประชาชนมีส%วนร%วมในตลาดกลางเหล%านั้นโดยใช�แนวทางเช%นเดียวกันกับระบบสหกรณ�ตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู%หัวในการเสริมสร�างความเข�มแข็งของภาคประชาชนไปพร�อม ๆ กัน 
ท้ังในระดับหมู%บ�านท�องถ่ิน และประเทศชาติอย%างยั่งยืน 

๓. ด'านความม่ันคง 
- สร�างความมีเสถียรภาพ ความทัดเทียมกันของประชาคมอาเซียน สนับสนุนพลังอันยิ่งใหญ%

ของอาเซียนให�สามารถทัดเทียมกับอารยประเทศให�ได�โดยเร็ว โดยประชาชนต�องมีส%วนร%วม ในการเฝVาระวัง 
ดูแลความปลอดภัยร%วมกับเจ�าหน�าท่ีด�านความม่ันคงในทุกพ้ืนท่ี เพ่ือปVองกันไม%ให�เกิดอันตรายต%อชีวิต และ
ทรัพย�สินของทุกคนโดยรวม 

- สร�างทัศนคติและความเข�าใจ  ถึงความสําคัญกับงานด�านความม่ันคงของประเทศ 
สถาบันการศึกษาต%าง ๆ มีบทบาทสําคัญในการปลูกฝPงความรับผิดชอบต%อสังคม การเผื่อแผ%แบ%งปPนความรัก
ความสามัคคีเพ่ือเปJนพลังอํานาจในการดูแลความสงบสุขและความปลอดภัยให�แก%ประเทศชาติและประชาชน
อย%างยั่งยืน 

๔. ด'านการต+างประเทศ 
- ประชาสัมพันธ� ส%งเสริมความรู�ความเข�าใจ เตรียมการเข�าสู%การเปJนประชาคมอาเซียนในปU     

2๕๕๘ ให�ชาวต%างชาติมีความเชื่อม่ันในทุกระบบของการบริหารท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคม
ของประเทศไทย ท่ีเปJนมาตรฐานสากลและได�รับการยอมรับในสังคมโลก 

- พิจารณาสร�างเสริมความสัมพันธ�ระหว%างประเทศ  ส%งเสริมการลงทุนจากต%างประเทศ  
พร�อมไปกับการสร�างความเข�มแข็งภายในประเทศในทุกมิติ ท้ังในด�านเทคโนโลยีการประกอบการอ่ืน ๆ การ
เข�ามาลงทุนต�องมีการถ%ายทอดเทคโนโลยี และใช�สิ่งอุปกรณ�ส%วนประกอบท่ีผลิตภายในประเทศไทยท่ีได�
มาตรฐาน วัตถุดิบไทยท่ีมีคุณภาพ เพ่ือเพ่ิมมูลค%าและเปJนประโยชน�ต%อประเทศไทยและคนไทยอย%างแท�จริง 

- แก�ไขปPญหาข�อขัดข�องต%าง ๆ  ในทุกประเด็น เพ่ือให�มีความก�าวหน�ามากยิ่งข้ึนในด�าน
ความสัมพันธ�ระหว%างประเทศ ส%งเสริมกิจการการลงทุน แหล%งทุนจากภายนอก โดยมีการตรวจสอบเพ่ือมิให�
เปJนการเอ้ือประโยชน�ต%อผู�ใด โดยให�มีการแข%งขันอย%างเสรี และจะต�องดูแลสนับสนุนผู�ประกอบการท่ีเปJนคน
ไทยเปJนพิเศษ เพ่ือสร�างความเข�มแข็งให�กับคนไทย ให�สามารถแข%งขันกับนักลงทุนต%างประเทศได�ท้ังนี้ ต�องมีข�อ
ระมัดระวังไม%ให�เกิดการผูกขาดในส%วนท่ีเปJนโครงสร�างพ้ืนฐาน ท่ีสําคัญต%อความม่ันคงของประเทศ เช%น ระบบ
สาธารณูปโภคการสื่อสาร พลังงาน เปJนต�น 

๕. ด'านสังคมจิตวิทยา 
- สร�างความเข�มแข็ง ปลูกฝPงทัศนคติความเปJนไทย ซ่ึงมีจารีตประเพณี ประวัติศาสตร�อัน

งดงามน%าภาคภูมิใจ มีศีลธรรม คุณธรรม เพ่ือให�สังคมไทยมีความเข�มแข็ง เสียสละ เผื่อแผ% แบ%งปPน อยู%ร%วมกัน



อย%างสมานฉันท� สามัคคี สํานึกในความเปJนคนไทยด�วยกัน ถึงแม�จะมีความคิดเห็นแตกต%าง ต�องคลี่คลายด�วย
สันติวิธี 

- เคารพกฎหมาย รักษาระเบียบวินัยเหมือนกับประเทศท่ีพัฒนาแล�วซ่ึงเจ�าหน�าท่ีไม%มีความ
จําเปJนต�องบังคับใช�กฎหมายมากนัก เจ�าหน�าท่ีจะต�องไม%ใช�กฎหมายมาสร�างเง่ือนไขท่ีก%อให�เกิดความขัดแย�ง
มากกว%าสร�างความเปJนธรรม ดังนั้น หากประชาชนรักษาระเบียบวินัยของตนเอง ช%วยกันดูแลเฝVาระวังในข้ันต�น
ลดความขัดแย�ง จะส%งผลให�การบังคับใช�กฎหมายของเจ�าหน�าท่ีต%อประชาชนเปJนไปอย%างเคารพให�เกียรติซ่ึงกัน
และกัน 

- ให�มีการปลูกฝPงและสร�างจิตสํานึกต%อต�านการทุจริต คอร�รัปชั่นต%อหน�าท่ี การทําผิดกฎหมาย
โดยชี้ให�เห็นถึงผลเสียของการกระทําดังกล%าว ซ่ึงถือเปJนพฤติกรรมท่ีน%ารังเกียจ สังคมต�องช%วยกันปกปVองผล
โยชน�โดยรวม 

๖. ด'านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
- ให�กระบวนการยุติธรรม/กฎหมายปกติสามารถดําเนินการได� โดยได�รับความเชื่อถือจากท้ัง

ภายในประเทศและต%างประเทศ 
- ไม%ใช�กฎหมายเปJนเครื่องมือในการสร�างความขัดแย�งซ่ึงกันและกัน 
- ปรับปรุงแก�ไขส%วนงานต%าง ๆ ของกระบวนการยุติธรรมให�เข�มแข็ง เท่ียงตรง เปJนธรรมและ

ตรวจสอบได� เปJนต�น 

๗. ด'านการศึกษา 
- การศึกษาเปJนพ้ืนฐานในการนําพาประเทศไทยก�าวหน�าอย%างยั่งยืน จึงจําเปJนท่ีจะต�อง

ส%งเสริมและยกระดับการศึกษา ในทุกช%วงวัย ให�ทุกส%วนบูรณาการการศึกษาอย%างต%อเนื่อง ไม%แยกงานด�าน
การศึกษาจนทําให�ไม%มีแนวทางท่ีชัดเจนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ของประเทศ 

- การพัฒนาครู/บุคลากรทางการศึกษา เทคโนโลยีในการศึกษาสู%ความทันสมัย โดยมีเด็ก
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เปJนศูนย�กลาง การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในระบบการศึกษา ต�องตอบโจทย�ให�ได�ว%า
การกระทํานั้น ๆเด็กหรือผู�เข�ารับการศึกษา ในทุกระดับจะได�รับประโยชน�อะไร 

- สร�างสรรค�วิธีการ ทําให�เยาวชนไทยมีจิตสํานึกความรักชาติ ผลประโยชน�ของชาติ เทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย� เรียนรู�ภูมิใจในประวัติศาสตร� ความเปJนมาของบรรพบุรุษไทยและประเทศไทยในอดีต
มีความสํานึกในการตอบแทนคุณของแผ%นดิน ไม%ใช%ก�าวไปข�างหน�าแล�วท้ิงสิ่งดี ๆ ท่ีผ%านมาไปอย%างสิ้นเชิง 

- ให�ฝaายความม่ันคงมีโอกาสให�ความร%วมมือในทุกสถาบันการศึกษา เพ่ือสร�างความมีระเบียบ
วินัยเข�มแข็ง แข็งแรง ท้ังด�านร%างกาย จิตใจ และอ่ืนๆ เพ่ือเปJนพลังอํานาจของชาติ ในการพัฒนาประเทศอย%าง
ยั่งยืน 

๘. การพัฒนาระบบราชการ 
- ให�ข�าราชการทุกคนมีความพึงพอใจ มีเกียรติยศ ศักด์ิศรี มีรายได�ท่ีเพียงพอต%อการดํารง

เกียรติเพ่ือท่ีจะได�ปฏิบัติตนเปJนข�าราชการท่ีดีในพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู%หัว อุทิศตัวเพ่ือ ทําหน�าท่ี บําบัด
ทุกข� บํารุงสุขเพ่ือประโยชน�สุขของสังคมโดยรวม และเพ่ือประชาชนอย%างแท�จริง 

- ส%งเสริมระบบคุณธรรมในการพิจารณาแต%งต้ังและโยกย�ายบุคลากรภาครัฐ  โดยปรับปรุง
แก�ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่ง คําชี้แจง ให�ทันสมัยและให�มีระบบปVองกันการคัดสรรแต%งต้ังในระบบอุปถัมภ�
ท่ีไม%เปJนธรรม โดยไม%ให�ฝaายหนึ่งฝaายใดหรือผู�ใดเข�ามาครอบงําข�าราชการหรือระบบราชการอีกต%อไป 

- ให�ข�าราชการการเมือง  บริหารราชการโดยไม%ก�าวก%ายหรือมีอิทธิพลกับข�าราชการประจํา 
อีกต%อไป ยกเว�นในเรื่อง ท่ีเก่ียวข�องกับระเบียบวินัยทางการปกครองบังคับบัญชาท่ีถูกต�องชอบธรรม 



๙. การพัฒนาอาชีพและรายได' 
- ให�มีการยกระดับ/พัฒนาในทุกกลุ%ม มีเงินทุนสนับสนุนท้ังจากรัฐบาล ภาคเอกชน ธุรกิจท้ัง

ขนาดใหญ% ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ต�องได�รับการดูแลอย%างท่ัวถึง เพ่ือให�มีการกระจายรายได�ในทุกระดับ
และลดความเหลื่อมล้ําของสังคม 

- ให�สถาบันการศึกษาของรัฐ ผลิตช%างฝUมือ แรงงาน ท่ีมีคุณภาพ รวมท้ังการพัฒนาระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือเข�าสู%ตลาดแรง หางานได�ทันที ลดอัตราการว%างงาน โดยมีสัดส%วนท่ีเพียงพอกับการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา/การผลินักวิชาการในสาขาอ่ืน ๆ 

๑๐. การวิจัยและพัฒนา 
- จัดสรรงบประมาณให�เพียงพอ และเน�นการปฏิบัติได�อย%างเปJนรูปธรรม โดยพัฒนาต%อ

ยอดจากสิ่งท่ีต�องซ้ือจากต%างประเทศเปJนหลัก เพ่ือให�เกิดงานในประเทศ มีสินค�าส%งออก โดยใช�วัตถุดิบ
ภายในประเทศเพ่ือเพ่ิมมูลค%ารายได�ต%อเกษตรกร เช%น ปาล�ม ยาง พืชพลังงาน ฯลฯ นอกเหนือจากการปลูกข�าว
หรือผลิตผลพืชหลักอ่ืน ๆ ซ่ึงปPจจุบันมีมูลค%าลดลง มีการแข%งขันสูง 

- ส%งเสริมให�มีการร%วมลงทุนจากต%างประเทศท้ังในการวิจัยและพัฒนาการผลิตภายในประเทศ
เปJนหลักในลักษณะการร%วมลงทุนในทุกข้ันตอน ต้ังแต%การวิจัยพัฒนาสู%กระบวนการผลิตและจําหน%าย   
เปJนสินค�าส%งออกของประเทศไทย ให�สามารถแข%งขันกับต%างประเทศได�ในสินค�าทุกประเภทท่ีมีความจําเปJน  
ท้ังในด�านการดํารงชีวิต รวมท้ังอุปกรณ�ท่ีทันสมัยและเทคโนโลยีระดับสูง 

๑๑. การเตรียมการเข'าสู+การเป;นประชาคมอาเซียน ปS ๒๕๕๘ 
- ให�มีการบูรณาการการเตรียมการเข�าสู%การเปJนประชาคมอาเซียน ท้ัง ๓ เสาหลัก อันได�แก%

ด�านการเมืองและความม่ันคง  ด�านเศรษฐกิจ  และด�านสังคมและวัฒนธรรม ทุกส%วนราชการท่ีเก่ียวข�องจะต�อง 
มีการประสานงานกาดําเนินการให�สอดคล�องกัน มุ%งเน�นผลประโยชน�ของชาติเปJนหลัก และความร%วมมือตาม
กรอบข�อตกลงต%าง ๆ ท่ีประเทศไทยได�ให�สัตยาบันไว�แล�ว 

- ให�ความสําคัญกับการพัฒนากลไกและเครื่องมือท่ีครอบคลุมและมีประสิทธิภาพในการแก�ไข
ปPญหาเก่ียวกับความม่ันคงของประเทศ ตลอดจนการแก�ไขปPญหาภัยคุกคามข�ามชาติ เช%นการก%อการร�ายปPญหา
ยาเสพติด และอาชญากรรมข�ามชาติ เปJนต�น 

๑๒. ความปรองดองสมานฉันท� 
- สร�างสภาพแวดล�อมท่ีเหมาะสม เพ่ือให�สังคมไทยยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต%างโดย 

ไม%จําเปJนต�องแตกแยก แบ%งฝaาย ยึดหลักนิติรัฐควบคู%กับหลักรัฐศาสตร� ในการบริหารจัดการความขัดแย�ง    
ความเท%าเทียมและเปJนธรรม จะต�องไม%มีการละเลยการเยียวยาผู�ได�รับผลกระทบอย%างเหมาะสม 

- ใช�หลักวิชาการสากลในการจัดการกับความขัดแย�ง มีองค�กรหรือกระบวนการ ท่ีชัดเจนใน
การดําเนินการ ด�วยการมีส%วนร%วมของทุกภาคส%วน ดํารงเปVาหมายในการลดความเหลื่อมล้ํา และสร�างความ
เปJนธรรมเพ่ือให�สังคมไทยมีความสามัคคี และสันติสุขท่ียั่งยืน 

๑๓. การปฏิรูป 
ปฏิรูปโครงสร�างเชิงอํานาจ ระบบการเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐในทุกระดับ ท้ังใน

ระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับท�องถ่ิน โดยมีความมุ%งหมายเพ่ือให�ประเทศไทยเปJนประเทศท่ีมีการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเปJนประมุข และประชาชนได�รับประโยชน�จากการปฏิรูป
อย%างแท�จริง การบริหารจัดการเปJนไปอย%างมีประสิทธิภาพ โปร%งใส เปJนธรรม ไม%มีการทุจริต คอร�รัปชั่น มีการ
กระจายอํานาจไปสู%ท�องถ่ินและประชาชนในพ้ืนท่ีมากยิ่งข้ึน ท้ังนี้ จะดําเนินการโดยการมีส%วนร%วมของทุก    
ภาคส%วน 



๑๔. การเลือกตั้ง 
การปรับปรุงระบบการเลือกต้ัง ให�มีความสุจริต เท่ียงธรรม สะท�อนถึงความต�องการ ท่ีแท�จริง

ของประชาชนโดยครอบคลุมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับพรรคการเมือง กระบวนการคัดสรรผู�สมัครกระบวนการ
ตรวจสอบการเลือกต้ัง ฯลฯ ทุกภาคส%วน จะมีส%วนร%วมในการปรับปรุงระบบ การเลือกต้ัง ท้ังนี้เปJนไปตาม
ธรรมนูญการปกครองท่ีจะได�ประกาศให�ทราบต%อไป 

ท้ังหมดท่ีกล%าวมา คือเจตนารมณ�และนโยบายในด�านต%าง ๆ  ท่ีมีความจําเปJนและต�องดําเนิน
ในสถานการณ�ปPจจุบัน ซ่ึงอาจจะกล%าวว%าไม%สามารถดําเนินการได�ในระยะเวลาอันสั้น แต%ก็เปJนเจตนารมณ�อัน
แน%วแน%ท่ีจะสร�างสรรค� ดูแลประโยชน�ให�กับคนไทยและประเทศไทยในช%วงการเปลี่ยนผ%านท่ีสําคัญนี้ขอเวลา
และโอกาสให�เราได�เริ่มต�น ขอให�อดทน ขอกาลังใจจากทุกภาคส%วน และจากประชาชนคนไทยทุกคนในการท่ี
จะร%วมกันปฏิรูปเพ่ือเปลี่ยนผ%านประเทศไทยสู%ระบอบประชาธิปไตย 

 

นโยบายรัฐบาล 

“พล.อ.ประยุทธ� จันทร�โอชา” นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต%อสภานิติบัญญัติแห%งชาติ การ
บริหารราชการแผ%นดินอันเปJนหน�าท่ีหลักของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย  รัฐบาลมีนโยบายในเรื่องต%างๆ จําแนกเปJน 
11 ด�าน ซ่ึงรัฐบาลได�นํายุทธศาสตร�การพัฒนาประเทศว%าด�วยการเข�าใจ เข�าถึง และพัฒนาตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู%หัวมาเปJนหลักสําคัญ ใช�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงทรงเน�น
ความพอดี พอสมพอควร แก%ฐานะ ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ�มกันมาเปJนแนวคิด ใช�แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห%งชาติ ฉบับท่ี 11 แนวทางของคณะรักษาความสงบแห%งชาติและความต�องการของประชาชน เปJน
แนวทางกําหนดนโยบาย โดยคํานึงถึงปPญหาของประเทศ นโยบายทุกด�านต�องสร�างความเข�มแข็งแก%องค�กร
ปกครองทุกระดับต้ังแต%ท�องถ่ินจนถึงประเทศต�องการเสนอยุทธศาสตร�การพัฒนาท่ียั่งยืน  ครอบคลุมปPญหาท้ัง
ระยะเฉพาะหน�าท่ีต�องทําทันที ระยะกลางท่ีจะทําต%อไปหรือต�องรอการใช�บังคับกฎหมาย  และระยะยาวซ่ึงแม�
จะไม%เห็นผลสําเร็จในเวลาอันใกล� แต%รัฐบาลเห็นควรต�องวางรากฐานเพ่ือให�รัฐบาลข�างหน�าเข�ามาพิจารณารับ
ช%วงได�อย%างต%อเนื่อง  และประกาศสําคัญ คือ ต�องการให�ประชาชนเกิดความชัดเจน รู�ล%วงหน�าว%าประเทศของ
เราจะก�าวไปทางไหน เพ่ือจะได�เตรียมตัวได�ถูกต�อง 

กําหนดนโยบาย 11 ด'าน ดังนี้ 

1. การปกป=องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย� 

สถาบันพระมหากษัตริย�เปJนองค�ประกอบสําคัญ  ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ตามประเพณีการปกครองของไทยจึงถือเปJนหน�าท่ีสําคัญยิ่ง ในอันท่ีจะเชิดชูสถาบันนี้ไว�ด�วยความจงรักภักดี
และปกปVองรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช�มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยาและ
มาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการดําเนินการกับผู�คะนองปาก ย%ามใจหรือประสงค�
ร�ายมุ%งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไม%คํานึงถึงความรู�สํานึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเปJนจํานวน
มากตลอดจนเผยแพร%ความรู�ความเข�าใจท่ีถูกต�องและเปJนจริงเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย�และพระราช
กรณียกิจเพ่ือประชาชน ท้ังจะสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ส%งเสริมให�เจ�าหน�าท่ี สถานศึกษา 
ตลอดจนหน%วยงานของรัฐ เรียนรู�เข�าใจหลักการทรงงาน สามารถนําหลักดังกล%าวมาประยุกต�ใช�ในการปฏิบัติ
ราชการ  และการพัฒนาตลอดจนเร%งขยายผลตามโครงการ  และแบบอย%างท่ีทรงวางรากฐานไว�ให�แพร%หลาย
เปJนท่ีประจักษ�และเกิดประโยชน� สร�างความสมบูรณ�พูนสุขแก%ประชาชนในท่ีสุด 

 



2. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต+างประเทศ 

๒.๑ ในระยะเร%งด%วน รัฐบาลให�ความสําคัญต%อการเตรียมความพร�อมสู%ประชาคมการเมือง
และความม่ันคงอาเซียนในกิจการ ๕ ด�าน ได�แก% 

- การบริหารจัดการชายแดน 
- การสร�างความม่ันคงทางทะเล 
- การแก�ไขปPญหาอาชญากรรมข�ามชาติ 
- การสร�างความไว�วางใจกับประเทศเพ่ือนบ�าน 
- การเสริมสร�างศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร%วมกันของอาเซียน 
๒.๒ เร%งแก�ไขปPญหาการใช�ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต� โดยนํายุทธศาสตร�เข�าใจ

เข�าถึงและพัฒนามาใช�ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธีส%งเสริมการพูดคุยสร�างความเชื่อม่ันในกระบวนการ
ยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน ควบคู%กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีสอดคล�องกับความ
ต�องการของประชาชน เพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ�กับต%างประเทศ และองค�การระหว%างประเทศท่ีอาจช%วยคลี่คลาย
ปPญหาได� 

๒.๓ พัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพของกองทัพและระบบปVองกันประเทศให�ทันสมัยมีความ
พร�อมในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชน�ของชาติ ปลอดพ�นจากการคุกคามทุกรูปแบบ ส%งเสริมและพัฒนา
วิทยาศาสตร� และเทคโนโลยีการปVองกันประเทศ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนา การถ%ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือ
นําไปสู%การพ่ึงพาตนเอง สามารถบูรณาการความร%วมมือระหว%างภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมปVองกัน
ประเทศได� พร�อมท้ังนําศักยภาพของกองทัพในยามปกติมาสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การปVองกันบรรเทาสา
ธารณภัย การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาความม่ันคงภายในโดยมุ%งระดมสรรพกําลังจากทุกภาค
ส%วนท้ังในระดับชุมชน ท�องถ่ิน ภูมิภาค และนานาชาติ 

๒.๔ เสริมสร�างความสัมพันธ�อันดีกับนานาประเทศบนหลักการท่ีว%านโยบายการต%างประเทศ
เปJนส%วนประกอบสําคัญของนโยบายองค�รวมท้ังหมดในการบริหารราชการแผ%นดิน ไม%ว%าในด�านการเมือง 
เศรษฐกิจหรือสังคม โดยจะนํากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช�ให�เกิดประโยชน�สูงสุด 

3. การลดความเหล่ือมลํ้าของสังคม และการสร'างโอกาสการเข'าถึงบริการของรัฐ 

๓.๑ ในระยะเฉพาะหน�าจะเร%งสร�างโอกาสอาชีพและการมีรายได�ท่ี ม่ันคงแก%ผู� ท่ีเข�าสู%
ตลาดแรงงานรวมท้ังสตรี ผู�ด�อยโอกาส และแรงงานข�ามชาติท่ีถูกกฎหมาย พร�อมท้ังยกระดับคุณภาพแรงงาน
โดยให�แรงงานท้ังระบบมีโอกาสเข�าถึงการเรียนรู�และพัฒนาทักษะฝUมือแรงงานในทุกระดับอย%างมีมาตรฐาน ท้ัง
จะเชื่อมโยงข�อมูลและการดําเนินการระหว%างหน%วยงานของรัฐกับเอกชน เพ่ือให�ตรงกับความต�องการของพ้ืนท่ี
และของประเทศส%งเสริมให�แรงงานนอกระบบเข�าสู%ระบบท่ีถูกกฎหมายมากข้ึน 

๓.๒ ปVองกันและแก�ไขปPญหาการค�ามนุษย� รวมถึงปPญหาผู�หลบหนีเข�าเมือง การทารุณกรรม
ต%อแรงงานข�ามชาติ การท%องเท่ียวท่ีเน�นบริการทางเพศและเด็ก และปPญหาคนขอทานโดยการปรับปรุง
กฎหมายข�อบังคับท่ีจําเปJนและเพ่ิมความเข�มงวดในการระวังตรวจสอบ 

๓.๓ ในระยะต%อไป จะพัฒนาระบบการคุ�มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการ
ชุมชนให�มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งข้ึนรวมท้ังการดูแลให�มีระบบการกู�ยืมท่ีเปJนธรรมและการ
สงเคราะห�ผู�ยากไร�ตามอัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ�มครองและพิทักษ�สิทธิ จัดสวัสดิการช%วยเหลือและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู�ด�อยโอกาส ผู�พิการ ผู�สูงอายุ สตรี และเด็ก 

 
 



๓.๔ เตรียมความพร�อมเข�าสู%สังคมผู�สูงอายุ เพ่ือส%งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือ 
กิจกรรมท่ีเหมาะสม เพ่ือสร�างสรรค�และไม%ก%อภาระต%อสังคม ในอนาคตโดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ�าน 
สถานพักฟijนและโรงพยาบาล ท่ีเปJนความร%วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมท้ังพัฒนา
ระบบการเงินการคลังสําหรับการดูแลผู�สูงอายุ 

๓.๕ เตรียมความพร�อมเข�าสู%สังคมท่ีมีความหลากหลายเนื่องจากการเข�าสู%ประชาคมอาเซียน
โดยสร�างความเข�มแข็งและความพร�อมแก%แรงงานไทยและร%วมพัฒนาระบบความคุ�มครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน 

๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร�างมาตรฐานด�านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให�แก% 
เจ�าหน�าท่ีของรัฐและประชาชนท่ัวไป โดยใช�ค%านิยมหลัก ๑๒ ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห%งชาติท่ีได�ประกาศไว�แล�ว 

๓.๗ แก�ปPญหาการไร�ท่ีดินทํากินของเกษตรกรและการรุกล้ําเขตปaาสงวน โดยการกระจายสิทธิ
การถือครองให�แก%ผู�ท่ีอยู%ในพ้ืนท่ีท่ีไม%ได�รุกล้ํา  และออกมาตรการปVองกันการเปลี่ยนมือไปอยู%ในครอบครองของ
ผู�ท่ีมิใช%เกษตรกร ใช�เทคโนโลยีดาวเทียมสํารวจและวิธีการแผนท่ีท่ีทันสมัย แก�ไขปPญหาเขตท่ีดินทับซ�อนและ
แนวเขตพ้ืนท่ีปaาท่ีไม%ชัดเจน อันก%อให�เกิดข�อขัดแย�งระหว%างประชาชนกับเจ�าหน�าท่ีรัฐ 

4. การศึกษาและเรียนรู' การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

๔.๑ จัดให�มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู� โดยให�ความสําคัญท้ังการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร�อมกัน เพ่ือสร�างคุณภาพของคนไทยให�สามารถเรียนรู� พัฒนาคนได�เต็มตามศักยภาพ
เปJนคนดี มีคุณธรรม สร�างเสริมคุณภาพการเรียนรู� โดยเน�นการเรียนรู� ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคน
ให�เปJนท่ีต�องการเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ท้ังในด�านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 

๔.๒ ในระยะเฉพาะหน�า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให�
สอดคล�องกับความจําเปJนของผู�เรียนและลักษณะพ้ืนท่ีของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนให�เยาวชนและ
ประชาชนมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน 

๔.๓ ให�องค�กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค�กรปกครองส%วนท�องถ่ินและประชาชนท่ัวไป
มีโอกาสร%วมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง และร%วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู� 

๔.๔ พัฒนาส%งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต เพ่ือให�สามารถมีความรู�และทักษะใหม%ท่ีสามารถ 
ประกอบอาชีพได�หลากหลายตามแนวโน�มการจ�างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู�และหลักสูตรให�
เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู�และคุณธรรม เอ้ือต%อการพัฒนาผู�เรียนท้ังในด�านความรู� ทักษะ การ
ใฝaเรียนรู�การแก�ปPญหา การรับฟPงความเห็นผู�อ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเปJนพลเมืองดี โดยเน�น
ความร%วมมือระหว%างผู�เก่ียวข�องท้ังในและนอกโรงเรียน 

๔.๕ ส%งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร�างแรงงานท่ีมีทักษะ       
โดย เฉพาะในท�องถ่ินท่ีมีความต�องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให�เชื่อมโยงกับ
มาตรฐานวิชาชีพ 

๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู  ท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปJนครู 
เน�นครูผู�สอนให�มีวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะสมมาใช�ในการเรียน       
การสอน 

๔.๗ ทะนุบํารุงและอุปถัมภ�พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ  สนับสนุนให�องค�กรทางศาสนา
มีบทบาทสําคัญในการปลูกฝPงคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร�างสันติสุขและความ
ปรองดองสมานฉันท�ในสังคมไทยอย%างยั่งยืน และมีส%วนร%วมในการพัฒนาสังคมตามความพร�อม 



๔.๘ อนุรักษ� ฟijนฟู และเผยแพร%มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปPญญา
ท�องถ่ินรวมท้ังความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือการเรียนรู�สร�างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร�
และความเปJนไทย 

๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู�ภาษาต%างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ�านและวัฒนธรรม
สากลและการสร�างสรรค�งานศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเปJนสากล เพ่ือเตรียมเข�าสู%เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคม
อาเซียนและการเปJนส%วนหนึ่งของประชาคมโลก 

๔.๑๐ ปลูกฝPงค%านิยมและจิตสํานึกท่ีดี  รวมท้ังสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพ่ือเปeดพ้ืนท่ี
สาธารณะให�เยาวชนและประชาชนได�มีโอกาสแสดงออกอย%างสร�างสรรค� 

5. การยกระดับคุณภาพบริการด'านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 

๕.๑ วางรากฐานระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส%วนอย%างมีคุณภาพ
โดยไม%มีความเหลื่อมล้ําของคุณภาพบริการในแต%ละระบบ และบูรณาการข�อมูลระหว%างทุกระบบหลักประกัน
สุขภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน�นการปVองกัน สร�างกลไกการจัดการสุขภาพปรับระบบ
การจ�างงาน การกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให�เหมาะสมกับท�องถ่ิน ภาคเอกชนมีส%วนร%วมใน
การจ�างบุคลากรเพ่ือจัดบริการสาธารณสุขโดย รัฐเปJนผู�กํากับดูแล โดยส%งเสริมการร%วมลงทุนและการใช�
ทรัพยากรและบุคลากรร%วมกันโดยมีข�อตกลงท่ีรัดกุมและเปJนประโยชน�ต%อทุกฝaาย 

๕.๓ เสริมความเข�มแข็งของระบบเฝVาระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม% และโรคอุบัติ
ซํ้าโดยมีเครือข%ายหน%วยเฝVาระวัง หน%วยตรวจวินิจฉัยโรค และหน%วยท่ีสามารถตัดสินใจเชิงนโยบายในการสกัด
ก้ันการแพร%กระจายได�อย%างทันท%วงที 

๕.๔ ปVองกันและแก�ไขปPญหาการเกิดอุบัติเหตุ  ในการจราจรอันนําไปสู%การบาดเจ็บและ 
เสียชีวิตโดยการร%วมมือระหว%างฝaายต%าง ๆ ในการตรวจจับเพ่ือปVองกัน การรายงานและการดูแลผู�บาดเจ็บ 

๕.๕ ส%งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ ใช�กีฬาเปJนสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให�มีน้ําใจ
นักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกท้ังพัฒนานักกีฬาให�มีศักยภาพสามารถ
แข%งขันในระดับนานาชาติจนสร�างชื่อเสียงแก%ประเทศชาติ 

๕.๖ ประสานการทํางานระหว%างภาคส%วนต%าง ๆ ในสังคม เพ่ือปVองกันและแก�ปPญหาการ
ต้ังครรภ�ในวัยรุ%น และปPญหาด�านการแพทย�และจริยธรรมของการอุ�มบุญการปลูกถ%ายอวัยวะและสเต็มเซลล� 
โดยจัดให�มีมาตรการและกฎหมายท่ีรัดกุม เหมาะสมกับประเด็นท่ีเปJนปPญหาใหม%ของสังคม 

๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถ  ในการวิจัยด�านวิทยาศาสตร�การแพทย�และสาธารณสุข  โดยจัด
ให�มีบุคลากรและเครื่องมือท่ีทันสมัย และให�มีความร%วมมือท้ังระหว%างหน%วยงานภายในประเทศและหน%วยงาน
ต%างประเทศโดยเฉพาะในการปVองกันและรักษา 

6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ความไม%สงบทางการเมือง มีผลให�เศรษฐกิจชะลอตัวลงอย%างมาก แม�จะดําเนินการกระตุ�น
เศรษฐกิจจนเริ่มฟijนตัว แต%ยังไม%ขยายตัวเต็มตามศักยภาพ ระบบเศรษฐกิจของไทยยังมีจุดอ%อนท่ีจะต�องแก�ไข
ปรับปรุงหลายเรื่อง เพ่ือสร�างพ้ืนฐานเศรษฐกิจให�สามารถขยายตัวอย%างต%อเนื่องและม่ันคง ต้ังแต%การจัดเก็บ
ภาษีซ่ึงยังไม%เพียงพอต%อการบริหารและพัฒนาประเทศอย%างเต็มศักยภาพ ปPญหาหนี้ภาครัฐ การใช�พลังงาน
อย%างฟุaมเฟiอย ตลอดจนปPญหาการใช�น้ําในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงเปJนอุปสรรคต%อการ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจ รัฐบาลจะดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเปJน ๓ ระยะ คือ ระยะเร%งด%วนท่ีต�องดําเนินการ



ทันที ระยะต%อไปท่ีต�องแก�ไขปPญหาพ้ืนฐานท่ีค�างคาอยู% และระยะยาวท่ีต�องวางรากฐานเพ่ือความเจริญเติบโต
อย%างต%อเนื่อง 

7. การส+งเสริมบทบาทและการใช'โอกาสในประชาคมอาเซียน 
การรวมตัวเปJนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซ่ึงจะมีผลใช�บังคับอย%างเต็มท่ี ณ สิ้นปU ๒๕๕๘   

จะเกิดประโยชน�แก%ประเทศไทยเปJนอย%างมาก หากประเทศไทยเตรียมการในเรื่องต%าง ๆ ให�พร�อม การเร%ง
ดําเนินการเตรียมความพร�อมท้ังในเรื่องความเชื่อมโยงด�านระบบการขนส%งและโลจิสติกส� ด�านกฎระเบียบ การ
อํานวยความสะดวกทางการค�า การพัฒนาด%านชายแดน และการเตรียมการด�านทรัพยากรมนุษย� จะส%งเสริม
บทบาทและการใช�โอกาสของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนให�เกิดประโยชน�สูงสุดในการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตประชาชนชาวไทยร%วมกับประชาชนอาเซียน 

8. การพัฒนาและส+งเสริมการใช'ประโยชน�จากวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนาและนวัตกรรม 

๘.๑ สนับสนุนการเพ่ิมค%าใช�จ%ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ%งไปสู%เปVาหมายให�ไม%
ตํ่ากว%าร�อยละ ๑ ของรายได�ประชาชาติและมีสัดส%วนรัฐต%อเอกชน ๓๐ : ๗0 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห%งชาติ ท้ังนี้ เพ่ือให�ประเทศมีความสามารถในการแข%งขันและมีความก�าวหน�าทัดเทียมกับประเทศอ่ืนท่ี
มีระดับการพัฒนาใกล�เคียงกัน และจัดระบบบริหารงานวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให�มี
เอกภาพและประสิทธิภาพ โดยให�มีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน 

๘.๒ เร%งเสริมสร�างสังคมนวัตกรรม โดยส%งเสริมระบบการเรียนการสอนท่ีเชื่อมโยงระหว%าง
วิทยาศาสตร� เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร� และคณิตศาสตร� การผลิตกําลังคนในสาขาท่ีขาดแคลนการเชื่อมโยง
ระหว%างการเรียนรู�กับการทํางาน 

๘.๓ ปฏิรูประบบการให�สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเปJนอุปสรรคต%อการนํางานวิจัยและ
พัฒนาไปต%อยอดหรือใช�ประโยชน� รวมท้ังส%งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือ
กลุ%มจังหวัด เพ่ือให�ตรงกับความต�องการของท�องถ่ินผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู%การใช�ประโยชน�เชิงพาณิชย�
โดยส%งเสริมความร%วมมือระหว%างมหาวิทยาลัยหน%วยงานวิจัยของรัฐ และภาคเอกชน 

๘.๔ ส%งเสริมโครงการลงทุนขนาดใหญ%ของประเทศ เช%น ด�านพลังงานสะอาด ระบบราง         
ยานยนต� ไฟฟVา การจัดการน้ําและขยะ ใช�ประโยชน�จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรมของไทย
ตามความเหมาะสม 

๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให�มีโครงสร�างพ้ืนฐานด�านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ด�านการ
วิจัยและพัฒนา และด�านนวัตกรรมซ่ึงเปJนโครงสร�างพ้ืนฐานทางปPญญาท่ีสําคัญในการต%อยอดสู%การใช�เชิง
พาณิชย�ของภาคอุตสาหกรรมให�มีความพร�อม ทันสมัย และกระจายในพ้ืนท่ีต%าง ๆ 

๙. การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร'างสมดุลระหว+างการอนุรักษ�กับ
การใช'ประโยชน�อย+างย่ังยืน 

ในปPจจุบันมีการบุกรุกท่ีดินของรัฐและตัดไม�ทําลายปaามากข้ึน ทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพท่ีเคยอุดมสมบูรณ� เช%น ปaาไม� สัตว�ปaา พันธุ�พืช และแร%ธาตุถูกทําลายหรือนําไปใช�
ประโยชน�ทางพาณิชย�โดยไม%ชอบด�วยกฎหมายเปJนอันมาก ท้ังปPญหาภาวะมลพิษโดยเฉพาะขยะประเภทต%าง ๆ
ก็รุนแรงยิ่งข้ึน รัฐบาลจึงมีนโยบายจะรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติโดยสร�างสมดุลระหว%างการ
อนุรักษ�และการใช�ประโยชน�อย%างยั่งยืนในระดับพ้ืนท่ี จะเร%งแก�ไขปPญหาในพ้ืนท่ีมาบตาพุดซ่ึงเปJนฐาน
อุตสาหกรรมหลักของประเทศอย%างต%อเนื่อง ครอบคลุมทุกมิติ ท้ังการลดและขจัดมลพิษ การฟijนฟู



ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม การดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนท่ีได�รับผลกระทบจากอุตสาหกรรม รวมท้ัง
การพัฒนาปรับปรุงขีดความสามารถโครงสร�างพ้ืนฐาน และการพัฒนาสู%เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

๑๐. การส+งเสริมการบริหารราชการแผ+นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป=องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

ระบบราชการเปJนระบบท่ีใหญ% ประกอบด�วยบุคลากร งบประมาณและอํานาจตามตัวบท
กฎหมายตลอดจนดุลพินิจอันกว�างขวางของเจ�าหน�าท่ีซ่ึงสามารถให�คุณให�โทษให�ความสะดวก หรือเปJน
อุปสรรคต%อการทํามาหากินและการดํารงชีวิตได� แต%ในเวลาท่ีผ%านมาระบบราชการและเจ�าหน�าท่ีบางส%วน
กลายเปJนสาเหตุหนึ่งของความขัดแย�งในสังคมต้ังแต%ระดับท�องถ่ินจนถึงระดับประเทศ เปJนอุปสรรคต%อการ
พัฒนาประเทศเพราะติดขัดท่ีกฎระเบียบนานาประการ ซ่ึงมีมาแต%อดีตและยังมิได�แก�ไขให�ทันกระแสความ
เปลี่ยนแปลงของโลก ท้ังยังไม%อาจใช�เปJนกลไกเพ่ิมศักยภาพในการแข%งขันกับนานาประเทศ เช%น เสียค%าใช�จ%าย
สูง ใช�เวลามากมีการขออนุญาตซํ้าซ�อนใช�ระบบตรวจสอบท่ีไม%จําเปJนจนเปJนภาระแก%ประชาชน บางครั้งมีการ
ปล%อยปละละเลยสลับกับการเข�มงวดกวดขัน จัดระเบียบแบบไฟไหม�ฟาง มีการทุจริตคอร�รัปชัน สร�างความไม%
เปJนธรรมและเหลื่อมล้ําในสังคม ไม%จูงใจให�นักลงทุนเข�ามาประกอบการในประเทศ ดังท่ีปรากฏในผลการ
สํารวจหรือรายงานประจําปUของหน%วยงานต%างประเทศบางแห%งเก่ียวกับการจัดอันดับความน%าเชื่อถือและความ
สะดวกหรือยากง%ายในการทําธุรกิจในประเทศไทยมาแล�ว 

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

การยึดหลักนิติธรรมคือมีกฎหมายเปJนใหญ% ไม%ใช%ตัวบุคคลหรือเจ�าหน�าท่ีผู�ปกครอง หลักนิติ
ธรรมจะเปJนท่ียอมรับนับถือได�มิใช%เพียงสักแต%ว%ามีกฎหมาย หากกฎหมายเหล%านั้นต�องสอดคล�องกับความเปJน
จริงและความต�องการของประชาชน เปJนธรรม คุ�มครองสิทธิมนุษยชน มีกระบวนการยุติธรรมท่ีเข�าถึงได�ง%ายมี
มาตรฐานตามหลักสากล ทันสมัยและเปJนธรรม มิฉะนั้นจะกลายเปJนสาเหตุแห%งความขัดแย�งและการโกรธแค�น
ชิงชังไม%สิ้นสุด รัฐบาลจึงมีนโยบายในเรื่องดังกล%าวดังนี้ 

๑๑.๑ ในระยะเฉพาะหน�า จะเร%งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมาย
อ่ืนๆ ท่ีล�าสมัย ไม%เปJนธรรม ไม%สอดคล�องกับความตกลงระหว%างประเทศ เปJนอุปสรรคต%อการบริหารราชการ
แผ%นดินการประกอบธุรกิจหรือไม%เอ้ือต%อศักยภาพในการแข%งขัน ใช�กลไกของหน%วยงานเดิมท่ีมีอยู%และระดม
ผู�ทรงคุณวุฒิมาเปJนคณะกรรมการท่ีจะจัดต้ังข้ึนเฉพาะกิจเปJนผู�เร%งดําเนินการ 

๑๑.๒ เพ่ิมศักยภาพหน%วยงานท่ีมีหน�าท่ีให�ความเห็นทางกฎหมายและจัดทํากฎหมายให�
สามารถปฏิบัติงานได�อย%างรวดเร็ว ให�ความช%วยเหลือแก%ภาคเอกชนและประชาชนได�ตามหลักเกณฑ� บุคลากร
ของหน%วยงานทางกฎหมายมีส%วนให�ความรู� เสริมศักยภาพในทางกฎหมายมหาชน การดําเนินคดีปกครอง การ
ยกร%างกฎหมายและการตีความกฎหมายแก%เจ�าหน�าท่ีของรัฐ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและเก้ือกูลการปฏิบัติ
ราชการเพ่ือประชาชน 

๑๑.๓ ระยะต%อไปจะจัดต้ังองค�กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมท่ีปราศจากการแทรกแซงของรัฐ 
๑๑.๔ นําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและความรู�ทางนิติวิทยาศาสตร�มาใช�เพ่ือเร%งรัดการดําเนินคดีทุก

ข้ันตอนให�รวดเร็ว เกิดความเปJนธรรม และมีระบบฐานข�อมูลท่ีเชื่อมโยงกันสามารถใช�ติดตามผลและนําไปใช�ใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพของหน%วยงานและเจ�าหน�าท่ีในกระบวนการยุติธรรมได� 

๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช%วยเหลือทางกฎหมายและค%าใช�จ%ายแก%ประชาชนท่ีไม%ได�รับความ
เปJนธรรมโดยให�เข�าถึงความเปJนธรรมได�ง%าย รวดเร็ว ส%งเสริมกองทุนยุติธรรม เพ่ือคุ�มครองช%วยเหลือคนจน 
ผู�ด�อยโอกาสผู�ถูกล%วงละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผู�บริสุทธิ์หรือได�รับผลกระทบจากความไม%เปJนธรรม โดย
เน�นความสุจริตและความมีประสิทธิภาพของภาครัฐ 



๑๑.๖ นํามาตรการทางการเงิน ภาษี และการปVองกันการฟอกเงินมาใช�ในการปVองกันและ
ปราบปรามผู�มีอิทธิพลและเจ�าหน�าท่ีของรัฐท่ีทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือกระทําผิดเก่ียวกับการค�ามนุษย� 
แรงงานทาสการก%อการร�ายสากล ยาเสพติด และอาชญากรรมข�ามชาติ 

ยุทธศาสตร�หลักท่ี คสช. ยึดถือเป;นแนวทางในปXจจุบัน มีท้ังหมด 9 ด'าน ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร�การสร�างความเปJนธรรมในสังคม 
2. ยุทธศาสตร�การพัฒนาคนสู%สังคมแห%งการเรียนรู�ตลอดชีวิตและยั่งยืน 
3. ยุทธศาสตร�สร�างความเข�มแข็งภาคการเกษตร ความม่ันคงของอาหาร และพลังงาน 
4. ยุทธศาสตร�การปรับโครงสร�างเศรษฐกิจสู%การเจริญเติบโตอย%างมีคุณภาพและยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร�การสร�างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจ

และสังคม 
6. ยุทธศาสตร�การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย%างยั่งยืน 
7. ยุทธศาสตร�ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร�างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ ให�เกิด

ประโยชน�กับประชาชน ในการใช�บริการอย%างแท�จริง 
8. ยุทธศาสตร�ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให�เกิดความม่ันคง

และยั่งยืนในอนาคตให�ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 
9. ยุทธศาสตร�ในการปVองกันและปราบปรามการทุจริต คอร�รัปชั่นอย%างยั่งยืน 

ค+านิยมหลัก ของคนไทย  12 ประการ 

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย�  
2. ซ่ือสัตย� เสียสละ อดทน มีอุดมการณ�ในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือส%วนรวม  
3. กตัญuูต%อพ%อแม% ผู�ปกครอง ครูบาอาจารย�  
4. ใฝaหาความรู� หม่ันศึกษาเล%าเรียนท้ังทางตรง และทางอ�อม  
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย� หวังดีต%อผู�อ่ืน เผื่อแผ%และแบ%งปPน  
7. เข�าใจเรียนรู�การเปJนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย�ทรงเปJนประมุขท่ีถูกต�อง  
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู�น�อยรู�จักการเคารพผู�ใหญ%  
9. มีสติรู�ตัว รู�คิด รู�ทํา รู�ปฏิบติัตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู%หัว  
10. รู�จักดํารงตน  อยู%โดยใช�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตามพระราชดํารัสของ 

พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู%หัว รู�จักอดออมไว�ใช�เม่ือยามจําเปJน มีไว�พอกินพอใช� ถ�าเหลือก็แจกจ%ายจําหน%าย 
และพร�อมท่ีจะขยายกิจการเม่ือมีความพร�อม เม่ือมีภูมิคุ�มกันท่ีดี  

11. มีความเข�มแข็งท้ังร%างกาย และจิตใจ ไม%ยอมแพ�ต%ออํานาจฝaายตํ่า หรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต%อบาปตามหลักของศาสนา 

12. คํานึงถึงผลประโยชน�ของส%วนรวมและต%อชาติ  มากกว%าผลประโยชน�ของตนเอง 



ยุทธศาสตร�การพัฒนากลุ+มจังหวัดภาคตะวันออก ปS พ.ศ.2558 – 2561 (จังหวัดชลบุรี 
ระยอง จันทบุรี ตราด) 

จุดยืนทางยุทธศาสตร� (Positioning)  
“ฐานการผลิตสินค�าและบริการเพ่ือการส%งออกของประเทศ” 

วิสัยทัศน�ของกลุ+มจังหวัด 
“แหล%งท%องเท่ียวระดับสากล แหล%งผลิตสินค�าเกษตรคุณภาพ ฐานอุตสาหกรรมท่ีเปJนมิตรต%อ

สิ่งแวดล�อม และอยู%ร%วมกับชุมชนได�อย%างสมดุลและยั่งยืน ประตูสู%เศรษฐกิจโลก” 

เป=าประสงค� 
1. เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให�ขยายตัวอย%างต%อเนื่อง สมดุล และมีเสถียรภาพ 
2. เพ่ือพัฒนาให�เปJนเมืองศูนย�กลางธุรกิจ การขนส%ง การค�าการลงทุน และโลจิสติกส� ระดับ

นานาชาติเพ่ือพร�อมเข�าสู%ประชาคมอาเซียน 
๓. เพ่ือฟijนฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมให�สอดรับกับระบบนิเวศ การใช�

ประโยชน�อย%างยั่งยืน และเกิดกระบวนการมีส%วนร%วมของทุกภาคส%วน 

ประเด็นยุทธศาสตร� 
ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี ๑ : ปรับปรุงและพัฒนาแหล%งท%องเท่ียวและกิจกรรมการท%องเท่ียวให�มี 

ความหลากหลาย และเชื่อมโยงการท%องเท่ียวในกลุ%มจังหวัดอย%างยั่งยืน 
เปVาประสงค�เชิงยุทธศาสตร� 
1. แหล%งท%องเท่ียวเดิมและใหม%ได�รับการพัฒนา  เพ่ือรองรับนักท%องเท่ียว 
2. นักท%องเท่ียวเดินทางเข�าถึงแหล%งท%องเท่ียวอย%างสะดวก สบายและปลอดภัย 
3. เพ่ิมรายได�จากการท%องเท่ียวต%อคนต%อวัน และการกระจายรายได�อย%างท่ัวถึงในกลุ%มจังหวัด 

กลยุทธ� 
1. ฟijนฟูและปรับปรุงแหล%งท%องเท่ียวหลักของกลุ%มจังหวัด ให�สามารถรักษาสถานภาพการเปJน

แหล%งท%องเท่ียวระดับสากลสืบต%อไป 
๒. พัฒนาสินค�าและบริการทางการท%องเท่ียวให�มีความหลากหลายได�มาตรฐานระดับสากล 
๓. พัฒนาปPจจัย/โครงสร�างพ้ืนฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกด�านการท%องเท่ียวให�เพียงพอ

และได�มาตรฐานในระดับนานาชาติ 
๔. ยกระดับศักยภาพด�านการตลาด และประชาสัมพันธ�ด�านการท%องเท่ียวในเชิงรุกให�ตรงกับ

กลุ%มตลาดเปVาหมาย 
๕. ส%งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด�านการท%องเท่ียวให�มีคุณภาพเพ่ิมข้ึนและ 

สอดคล�องกับการขยายตัวของการท%องเท่ียว 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี ๒ : อํานวยความสะดวกด�านการค�า การลงทุน และการท%องเท่ียว  
รวมท้ังจัดเตรียมระบบโครงข%ายบริการพ้ืนฐานบริเวณเขตเศรษฐกิจชายแดน  ให�ได�มาตรฐานรองรับการเข�า 
สู%ประชาคมอาเซียน 



เปVาประสงค�เชิงยุทธศาสตร� 
1. ศูนย�กลางการค�าด�านตะวันออกของประเทศ 
2. ขยายการคมนาคมขนส%งภายใต�กรอบความร%วมมืออนุภูมิภาค 

กลยุทธ� 
๑. พัฒนาจุดตรวจชายแดนให�สามารถบริการได�อย%างมีประสิทธิภาพ และได�มาตรฐานสากล

ท้ังการให�บริการด�านศุลกากร และการตรวจคนเข�าเมือง 
๒. ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร�างบริการพ้ืนฐานของพ้ืนท่ีแนวชายแดน เพ่ืออํานวย 

ความสะดวกในการลงทุนและขนส%งสินค�า เช%น ถนน ระบบประปา ระบบปVองกันน้ําท%วม ระบบบําบัดน้ําเสีย 
และกําจัดขยะ 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี ๓ : ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช�ประโยชน�โครงข%ายการคมนาคมขนส%ง
ในพ้ืนท่ีให�มากข้ึน สนับสนุนการเปJนประตูสู%เศรษฐกิจโลกรวมท้ังดึงดูดการลงทุนมาสู%พ้ืนท่ี 

เปVาประสงค�เชิงยุทธศาสตร� 
มีโครงข%ายคมนาคมขนส%งท่ีเหมาะสมในการขนส%ง และกระจายสินค�าไปยังท%าเรือ และกลุ%ม

จังหวัดใกล�เคียงได�โดยสะดวก รวดเร็วและประหยัด 

กลยุทธ� 
๑. ปรับปรุงและขยายเส�นทางเศรษฐกิจสําคัญในพ้ืนท่ีให�สามารถรองรับปริมาณการจราจรท่ี

เพ่ิมข้ึนอย%างรวดเร็ว ท้ังในส%วนการขนส%งสินค�าและผู�โดยสาร 
๒. ส%งเสริมและพัฒนาท%าเรือฯ ให�มีประสิทธิภาพ 
๓. ประสานความร%วมมือและผลักดันให�ท%าอากาศยานอู%ตะเภาเปJนท%าอากาศยานนานาชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี ๔ : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรและผลิตภัณฑ�ให�ได� 
มาตรฐานสอดคล�องกับความต�องการท้ังในประเทศและต%างประเทศ 

เปVาประสงค�เชิงยุทธศาสตร� 
พัฒนาสินค�าเกษตรให�มีคุณภาพและได�มาตรฐานและเพ่ิมมูลค%าสินค�า 

กลยุทธ� 
๑. ปรับปรุงกระบวนการผลิตทางการเกษตร เพ่ือให�ได�ผลผลิตท่ีมีคุณภาพและมูลค%าเพ่ิมข้ึน

ปรับปรุงพันธุ�พืช/สัตว� การพัฒนาระบบชลประทาน และการใช�เทคโนโลยีเข�ามาช%วยในกระบวนการผลิตและ
เก็บเก่ียวตลอดจนการแปรรูปวัตถุดิบข้ันต�นเพ่ือสร�างมูลค%าเพ่ิมให�กับผลิตภัณฑ�ทางการเกษตร 

๒. ถ%ายทอดความรู�ให�เกษตรกรมีทักษะท่ีเหมาะสมและสามารถนําไปปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตให�ได�ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ ประเภท และราคาท่ีสอดคล�องกับความต�องการของตลาด 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี ๕ : ส%งเสริมอุตสาหกรรมท่ีมีการใช�เทคโนโลยีสะอาดในการผลิต และ
คํานึงถึงผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล�อม เพ่ือไม%ให�เกิดความขัดแย�งกับชุมชน การเกษตร และการท%องเท่ียว 

 

 



เปVาประสงค�เชิงยุทธศาสตร� 

เปJนเมืองอุตสาหกรรมหลักของประเทศท่ีส%งเสริมความม่ันคงด�านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล�อม (Eco City) 

กลยุทธ� 
๑. ปVองกันและควบคุมการเกิดมลพิษจากแหล%งอุตสาหกรรม โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ

บําบัดน้ําเสีย ระบบการระบายมวลสารอากาศ และระบบกําจัดของเสียอันตราย เพ่ือไม%ให�ส%งผลกระทบทางลบ
ต%อสิ่งแวดล�อมโดยรวม 

๒. ยกระดับขีดความสามารถด�านเทคโนโลยีการผลิตรวมท้ังการวิจัยและพัฒนา  เพ่ือลด
ต�นทุน ข้ันตอนและระยะเวลาในการผลิต และนําไปสู%การปรับปรุงคุณภาพ ประเภท และราคาของผลิตภัณฑ�  
ให�มีต�นทุนและการส%งมอบสินค�าท่ีแข%งขันได� 

๓. เสริมสร�างประสิทธิภาพด�านการออกแบบและนวัตกรรม ตลอดจนการให�บริการด�านการ
ทดสอบคุณภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ�ให�หลากหลายได�มาตรฐานสากล เปJนท่ียอมรับและ
แข%งขันได�ในตลาดโลก 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี ๖ : อนุรักษ� ฟijนฟู ปVองกัน และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม โดยการมีส%วนร%วมของทุกภาคส%วนเพ่ือให�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมมีความอุดมสมบูรณ�
ปราศจากมลภาวะและก%อให�เกิดประโยชน�ทางเศรษฐกิจและสังคมอย%างยั่งยืน 

เปVาประสงค�เชิงยุทธศาสตร� 

1. เพ่ิมปริมาณน้ําต�นทุนเพ่ือการอุปโภคบริโภค การเกษตรและแก�ไขปPญหาอุทกภัยและภัยแล�ง 
2. เพ่ิมความอุดมสมบูรณ�ของทรัพยากรชายฝPxงทะเล 
3. เพ่ิมความอุดมสมบูรณ�ของทรัพยากรปaาไม�และสัตว�ปaา 
4. รักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมให�อยู%ในเกณฑ�มาตรฐาน 

กลยุทธ� 
๑. ปกปVองและฟijนฟูทรัพยากรปaาไม�โดยชุมชนมีส%วนร%วมในการบริหารจัดการเพ่ือให�พ้ืนท่ีปaา

ไม�มีความหลากหลาย อุดมสมบูรณ�และมีการใช�ประโยชน�อย%างเหมาะสม 
๒. อนุรักษ� ฟijนฟูแหล%งน้ําตามธรรมชาติก%อสร�าง ฝายกักเก็บน้ํา และพัฒนาแหล%งน้ําบาดาล 
๓. อนุรักษ� ฟijนฟูปaาชายเลนและทรัพยากรชายฝPxงทะเล 
๔. ปVองกันการกัดเซาะชายฝPxงทะเลในพ้ืนท่ีแหล%งท%องเท่ียว 
๕. ลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล%งกําเนิด 
๖. เฝVาระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล�อม 
๗. สร�างความเข�มแข็งให�แก%องค�กรภาคีและเครือข%ายภายนอกเพ่ือระดมความร%วมมือในการ

คุ�มครองและฟijนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
 
 



ยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ.2557 – 2560 (ฉบับทบทวนปS 2560) 

วิสัยทัศน�การพัฒนา (Vision) 
“เมืองแห%งความสมดุล เพ่ือชีวิตพอเพียง” 

พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนาการท%องเท่ียวให�มีมูลค%าทางเศรษฐกิจควบคุมกับการอนุรักษ�ทรัพยากรการท%องเท่ียว 
2. ส%งเสริมและพัฒนาผลผลิตเกษตรและผลิตภัณฑ�แปรรูปให�สอดคล�องกับความต�องการของ

ตลาดและมีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยต%อผู�บริโภคท้ังภายในและต%างประเทศ 
3. เสริมสร�างจิตสํานึกสาธารณะ  และพัฒนาภาคอุตสาหกรรม  และพาณิชยกรรมให�เปJนมิตร

กับสิ่งแวดล�อม มีความรับผิดชอบต%อสังคม และอยู%ร%วมกับชุมชนได�อย%างยั่งยืน 
4. พัฒนาและเสริมสร�างคุณภาพชีวิตของประชาชนให�มีความเข�มแข็ง และดํารงชีวิตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. พัฒนาจังหวัดระยองด�านการท%องเท่ียว การค�าการลงทุน การผลิตสินค�าและบริการเพ่ือ

รองรับภูมิภาคอาเซียนบนฐานปPญญา นวัตกรรม ความคิดสร�างสรรค� และเปJนมิตรกับสิ่งแวดล�อม 

เป=าประสงค�รวม 
1. สร�างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตรกรรม ภาคการ   

ท%องเท่ียวและภาคพาณิชยกรรม 
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมท้ังสร�างความม่ันคงทางสังคมบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจ

พอเพียง 
3. อนุรักษ�ฟijนฟูทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู%อย%างจํากัดและใช�ประโยชน�สูงสุดพร�อมการ

ดํารงชีวิตท่ีเปJนมิตรกับสิ่งแวดล�อมบนพ้ืนฐานการมีส%วนร%วมในทุกระดับ 
4. เตรียมความพร�อมของจังหวัดระยองเข�าสู%การแข%งขันระดับสากล 

ยุทธศาสตร�การพัฒนา (Strategy) 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 : ส%งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ�เกษตรและเกษตรแปรรูป  ให�มี
คุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัยตอบสนองความต�องการของตลาดท้ังภายในและต%างประเทศ 

เปVาประสงค�เชิงยุทธศาสตร� 
เพ่ือเปJนแหล%งสร�างคุณภาพและคุณค%าเพ่ิมให�กับผลผลิตทางการเกษตร ประมงและปศุสัตว�ท่ีมี

ความปลอดภัย มีการรวมกลุ%มท่ีเข�มแข็ง รวมท้ังสร�างและขยายโอกาสทางการตลาดท้ังภายในและภายนอก
ประเทศ 

กลยุทธ� 
๑. ส%งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค�า/ผลิตภัณฑ�เกษตร ประมงให�มีความปลอดภัย มีคุณภาพ

ได�มาตรฐานและสร�างมูลค%าเพ่ิมให�สินค�าเกษตร 
๒. สร�างและขยายเครือข%ายการตลาด ช%องทางการจําหน%ายสินค�าเกษตร ประมงและ

ผลิตภัณฑ�เกษตรเพ่ือสร�างรายได�ให�กับเกษตรกร 
๓. พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ�เกษตรและบรรจุภัณฑ�ให�มีมูลค%าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
๔. ส%งเสริมการลดต�นทุนการผลิต เช%น ใช�ปุyยอินทรีย� เปJนต�น 
5. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร�างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐานท่ีจําเปJนเพ่ือให�

การผลิตภาคเกษตรกรรมมีประสิทธิภาพ เช%น แหล%งน้ํา เปJนต�น 



6. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด�านการผลิตและแปรรูปสินค�าเกษตร 
7. สร�างแหล%งประกอบอาชีพและสนับสนุนการประกอบอาชีพและแปรรูปสินค�า 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 2 : ส%งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท%องเท่ียวให�เติบโต ควบคู%กับภาค
เกษตรและอุตสาหกรรมอย%างมีคุณภาพและยั่งยืน 

เปVาประสงค�เชิงยุทธศาสตร� 
เพ่ือสร�างรายได�จากการท%องเท่ียวและมูลค%าเพ่ิมให�กับแหล%ง / สถานท่ีท%องเท่ียวของจังหวัด

รวมท้ัง สร�าง พัฒนา ฟijนฟูและอนุรักษ�ให�คงอยู%อย%างยั่งยืน 

กลยุทธ� 
๑. ฟijนฟูและพัฒนา เชื่อมโยงแหล%งท%องเท่ียวให�เกิดมูลค%าทางเศรษฐกิจและคงอยู%อย%างยั่งยืน

โดยเฉพาะแหล%งท%องเท่ียวท่ีเก่ียวเนื่องกับอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 
๒. พัฒนาสินค�าและบริการด�านการท%องเท่ียวให�มีความหลากหลายและได�มาตรฐาน 
๓. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด�านการท%องเท่ียวให�มีคุณภาพ 
๔. สร�างจิตสํานึก/ กระบวนการมีส%วนร%วมของชุมชน ผู�ประกอบการและนักท%องเท่ียว ในการ

อนุรักษ�ทรัพยากรด�านการท%องเท่ียว 
๕. ส%งเสริมการประชาสัมพันธ� การตลาด การจัดกิจกรรม เพ่ือดึงดูดและสร�างมูลค%าเพ่ิม 

ทางการท%องเท่ียว 
๖. ฟijนฟูภาพลักษณ� เสริมสร�างการปVองกันและรักษาความปลอดภัยเพ่ือยกระดับความเชื่อม่ัน

ด�านการท%องเท่ียว 
7. พัฒนาเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ ฐานข�อมูลการท%องเท่ียวและการสื่อสารด�านการ

ท%องเท่ียว 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี ๓ : ส%งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเข�าสู%อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
และสนับสนุนการดําเนินการท่ีมีความรับผิดชอบต%อสังคม (CSR) 

เปVาประสงค�เชิงยุทธศาสตร� 
เพ่ือให�จังหวัดระยองเปJนแหล%งอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน�และสามารถอยู%ร%วมกับชุมชนได�อย%าง

สมดุลและยั่งยืน 

กลยุทธ� 
๑. สนับสนุนกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมท่ีไม%ก%อให�เกิดผลกระทบหรือความเสี่ยงต%อ

มนุษย�และสิ่งแวดล�อม ควบคู%ไปกับการใช�เทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด (CT) 
๒. ปVองกัน ควบคุม กํากับดูแลการเกิดมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม อุบัติเหตุ อุบัติภัย        

จากสถานประกอบการอุตสาหกรรม รวมท้ังการขนส%งสินค�า 
๓. สนับสนุนให�ผู�ประกอบการธุรกิจมีความรับผิดชอบต%อสังคม (Corporate Social 

Responsibility CSR) เพ่ือการอยู%ร%วมกันอย%างยั่งยืน 
๔. พัฒนาขีดความสามารถการแข%งขัน  ของผู�ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและ 

ขนาดย%อม (SME) 
5. เสริมสร�างการมีส%วนร%วมของชุมชนในทุกระดับ เช%น การตรวจสอบ การปVองกัน การเตือนภัย 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี ๔ : อนุรักษ� ฟijนฟู และควบคุมการใช� ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมบนพ้ืนฐานของการมีส%วนร%วมของทุกภาคส%วน 



เปVาประสงค�เชิงยุทธศาสตร� 
เพ่ืออนุรักษ� ฟijนฟู ควบคุมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมให�คงอยู%อย%างยั่งยืน  และมีการ

นํามาใช�อย%างคุ�มค%าและมีความปลอดภัย 

กลยุทธ� 
๑. เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว โดยการเพ่ิมพ้ืนท่ีท้ังปaาบก ปaาชายเลน โดยการมีส%วนร%วมของชุมชน 
๒. อนุรักษ� ฟijนฟู ทรัพยากรทางทะเลชายฝPxง และมีการใช�ประโยชน�อย%างเหมาะสม เกิดสมดุล

ต%อระบบนิเวศน� 
๓. อนุรักษ� ฟijนฟูและพัฒนาทรัพยากรน้ํารวมถึงการจัดการคุณภาพน้ําตามธรรมชาติให�อยู%ใน

เกณฑ�มาตรฐาน 
4. สนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากแหล%งกําเนิด รวมท้ังมีระบบการ

จัดการท่ีถูกต�อง 
5. เสริมสร�างจิตสํานึก ความรู� ความเข�าใจแก%ทุกภาคส%วน สร�างภาคีเครือข%าย เพ่ือการมีส%วน

ร%วมในการดูแล รักษาสิ่งแวดล�อม ในทุกภาคส%วน 
6. สนับสนุนการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลการใช�ทรัพยากรต%างๆ จากทุกภาคส%วน 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 5 : เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการมีส%วนร%วมของประชาชน 

เปVาประสงค�เชิงยุทธศาสตร� 
เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีมีคุณธรรม นําความรู�สู%การดํารงชีวิต  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ� 
1. เสริมสร�างความม่ันคงและความปลอดภัยจากการคุกคามต%างๆ ท้ังภายนอก ภายใน 
2. เสริมสร�างความเข�มแข็งสถาบันต%าง ๆ เช%น สถาบันครอบครัวและสถานบันทางสังคม 
๓. ส%งเสริม สนับสนุนแนวทางการดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ        

การดําเนินการตามพระราชดําริ 
4. สนับสนุนการสร�างโอกาสทางเศรษฐกิจรากชุมชน 
5. พัฒนาระบบโครงสร�างและสาธารณูปโภค  เพ่ือการบริการประชาชนอย%างท่ัวถึงและมี

ประสิทธิภาพ 
6. อนุรักษ� สืบสานภูมิปPญญาท�องถ่ิน ประเพณี วัฒนธรรมด้ังเดิมให�คงอยู% 
7. เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิตข้ันพ้ืนฐาน เช%น การศึกษา การรักษาพยาบาล 
๘. พัฒนาคนตลอดช%วงชีวิตเพ่ือพร�อมรับการเปลี่ยนแปลง  และเสริมสร�างคุณภาพชีวิต

ผู�ด�อยโอกาส 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 6 : เชื่อมโยงและเพ่ิมขีดความสามารถในการเข%งขันภาคพาณิชยกรรม
และภาคบริการสู%สากล 

เปVาประสงค�เชิงยุทธศาสตร� 

เพ่ือเชื่อมโยงและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข%งขันภาคพาณิชยกรรมและภาคบริการสู%สากล 

 



กลยุทธ� 
1. ส%งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค�าและบริการของจังหวัดให�มีความทันสมัย สู%ระดับสากล 
2. ส%งเสริมสถานประกอบการ/สถานบริการ ให�มีมาตรฐานสากล 
3. พัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ/สถานบริการให�มีการต่ืนตัวและมีความรู�เตรียมความ

พร�อมสําหรับการแข%งขัน 
4. ยกระดับทักษะฝUมือแรงงานในสถานประกอบการ/สถานบริการ และยกระดับทักษะด�าน

ภาษาในทุกระดับชั้น 
๕. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค การขนส%งและโลจิสติกส�เพ่ือรองรับการพัฒนาและ        

ความต�องการอย%างมีประสิทธิภาพและได�มาตรฐานสากล 

ศักยภาพของท'องถ่ิน (ในภาพรวมของจังหวัด) 
ประเมินผลกระทบต+อศักยภาพและทิศทางการพัฒนาของจังหวัดระยอง (SWOT Analysis) 

เพ่ือให�การพัฒนาจังหวัดระยองดําเนินการได�อย%างมีทิศทางท่ีเหมาะสมและสอดคล�องกับ 
สภาพพ้ืนท่ีและศักยภาพของจังหวัดระยอง จึงได�ทําการประเมินสิ่งแวดล�อมภายในและสิ่งแวดล�อมภายนอก
ของจังหวัดระยองโดยการประเมินครั้งนี้จะได�พิจารณาข�อมูล จากการวิเคราะห�ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด 
แหล%งข�อมูลปฐมภูมิและข�อมูลทุติยภูมิ ซ่ึงรายละเอียดของการวิเคราะห�และประเมินผลสามารถวิเคราะห�
ประเมินศักยภาพในการพัฒนาในอนาคตของจังหวัด ได�ดังนี้ 

จุดแข็ง Strengths   
1. เปJนฐานเศรษฐกิจสําคัญจากมูลค%าผลิตภัณฑ�มวลรวมต%อหัวของประชากรอยู%ในลําดับท่ี 1 

ของประเทศ สามารถสร�างศักยภาพโดยรวมของประเทศและขีดความสามารถการแข%งขันท่ีดีของจังหวัดและ
ของประเทศ 

2. เปJนฐานอุตสาหกรรมท่ีใหญ%ท่ีสุดของประเทศ ท้ังต�นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา 
3. ศักยภาพและความพร�อมทางการท%องเท่ียวสูงและมีความหลากหลายในระดับนานาชาติ 

ท้ังการท%องเท่ียวทางบก ทางทะเล ศาสนาประเพณีและศิลปวัฒนธรรม การท%องเท่ียวเชิงเกษตร และกิจกรรม
การต%างๆ 

4. เปJนแหล%งเกษตรกรรมท่ีอุดมสมบูรณ� มีการปลูกพืชเศรษฐกิจหลากหลายประเภทและเปJน
แหล%งผลิตอาหารทะเลท้ังสดและแปรรูป ท้ังเพ่ือการบริโภคภายในและส%งออกได� 

5. เปJนประตูสําคัญสู %พื ้นที่ต%างๆ และเปJนศูนย�กลางด�านการคมนาคมขนส%งของภาค
ตะวันออก 

6. ลักษณะภูมิประเทศมีความปลอดภัยสูงจากภัยธรรมชาติ 
7. ภาคเอกชนมีความเข�มแข็งและมีส%วนร%วมในการบริหารงานราชการภาครัฐ 

จุดอ+อน Weaknesses 
1. การพัฒนาด�านอุตสาหกรรมก%อให�เกิดปPญหาด�านสิ่งแวดล�อมการจัดการท่ีเหมาะสม 

โดยเฉพาะมลพิษจากอุตสาหกรรม ขยะ กากของเสีย น้ําเสีย สุขภาพ เปJนต�น 
2. ความเหลื่อมล้ําทางสังคม ชีวิตความเปJนอยู%ระหว%างภาคต%างๆ เช%น ภาคอุตสาหกรรมและภาค

เกษตรกรรม  ค%าครองชีพสูงและการกระจายรายได�ค%อนข�างตํ่า 
3. การบริหารจัดการเรื่องการตลาดสินค�าเกษตรแบบครบวงจรยังไม%มีประสิทธิภาพ 
4. ขาดกลไกท่ีสร�างความเข�มแข็งให�แก%ผู�ประกอบการรายย%อย โดยเฉพาะผู�ประกอบการภาค

เกษตรกรรมและภาคการท%องเท่ียว ทําให�ไม%มีความสามารถในการแข%งขันในระยะยาว 



5. การทําลายทรัพยากรธรรมชาติและการบุกรุกท่ีสาธารณะและมีแนวโน�มเพ่ิมข้ึน 
6. การเคลื่อนย�ายแรงงานเปJนจํานวนมาก (ประชากรแฝง) ส%งผลกระทบให�เกิดปPญหาสังคม

ตามมาอีกมาก เช%น ปPญหายาเสพติด ปPญหาจราจร ความต�องการบริการด�านสาธารณสุขและการศึกษา เปJนต�น 
อีกท้ังการขยายตัวของสังคมเมืองอย%างรวดเร็วส%งผลให�การบริการโครงสร�างพ้ืนฐานไม%เพียงพอ เช%น ไฟฟVา 
ประปา ถนน ไม%เพียงพอ 

7. ทักษะฝUมือแรงงานยังไม%สอดคล�องกับความต�องการของตลาดแรงงาน 

การวิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายใน และขีดความสามารถในการแข%งขันของจังหวัดระยอง 
(จุดแข็ง - จุดอ%อน) พบว%า จังหวัดระยองถือได�ว%าเปJนจังหวัด ท่ีมีศักยภาพและความโดดเด%นหลายประการ  เม่ือ
เปรียบเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆของประเทศ โดย “จุดแข็ง” (Strengths) ท่ีโดดเด%น ได�แก% การท่ีจังหวัดระยองถือ
ได�ว%าเปJนพ้ืนท่ีเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Location) เนื่องจากเปJนจังหวัดท่ีมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย และ
กิจกรรมเหล%านั้นมีความโดดเด%นในด�านอุตสาหกรรม ด�านเกษตรกรรมและด�านการท%องเท่ียว ขณะท่ีจังหวัด
ระยองมีทําเลท่ีต้ังทางภูมิศาสตร�เหมาะสมเอ้ือต%อภาคการท%องเท่ียว ภาคการลงทุน และภาคการส%งออก ซ่ึงใน
อนาคต  อาจจะพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดระยองให�กลายเปJนศูนย�กลางการค�าและการลงทุนของภาคตะวันออก 
เนื่องจากอยู%ใกล�ท%าเรือน้ําลึกแหลมฉบังและท%าเทียบเรือมาบตาพุด และมีนิคมอุตสาหกรรมท่ีสําคัญหลายแห%ง 

ขณะท่ีพ้ืนท่ีของจังหวัดระยองจะมีเครือข%ายการคมนาคมขนส%งท่ีเชื่อมโยงกับภาคส%วนต%างๆ 
ของภาคตะวันออก อาทิ ทางบก ทางน้ํา ทางราง และทางท%อ เปJนต�น ถือเปJนองค�ประกอบหลักท่ีสําคัญในการ
ส%งเสริมและสนับสนุนการค�าและการลงทุนระหว%างประเทศและยังพบอีกว%าระยองถือเปJนจังหวัดท่ีมีรายได�ของ
ประชากรต%อหัวสูงท่ีสุดของประเทศ ซ่ึงสะท�อนถึงความเปJนอยู%ของประชาชนในจังหวัด อีกท้ังยังเปJนแหล%งผลิต
ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญของประเทศอีกด�วย นอกจากนี้จังหวัดระยองยังเปJนพ้ืนท่ีซ่ึงมีศักยภาพและความ
พร�อมทางการท%องเท่ียวสูงโดยมีท้ังชายฝPxงทะเลและพ้ืนท่ีภูเขาท่ีสวยงามท่ีมีระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวย
ความสะดวกพรั่งพร�อม ซ่ึงเชื่อมโยงกับแหล%งผลิตผลไม�หลากหลายประเภท (ด�านเกษตรกรรม) ท่ีสามารถผลิต
เพ่ือการบริโภคภายในและส%งออกได� รวมท้ังสามารถพัฒนาเปJนแหล%งท%องเท่ียวเชิงเกษตรกรรมหรือเชิง
อุตสาหกรรม อีกท้ังชาวจังหวัดระยองในหลายพ้ืนท่ีมีภูมิปPญญาท�องถ่ินท่ีมีความพร�อม มีความสามารถ ความ
เข�มแข็งในการร%วมพัฒนาพ้ืนท่ีของตน โดยได�รับความร%วมมือร%วมใจจากภาคส%วนต%างๆ โดยเฉพาะภาคเอกชนมี
ความเข�มแข็งและมีส%วนร%วมในการบริหารงานราชการภาครัฐอย%างยิ่ง 

อย%างไรก็ตามเม่ือประเมินสิ่งแวดล�อมภายในแล�ว “จุดอ%อน” (Weaknesses) ของจังหวัดระยอง เม่ือ
เปรียบเทียบ กับจังหวัดอ่ืนๆ พบว%าจังหวัดระยองยังขาดการบูรณาการจากภาคส%วนต%างๆ ท่ีสําคัญอย%างสมดุล อาทิ
ภาคอุตสาหกรรม  ภาคเกษตรกรรม และภาคการท%องเท่ียว เปJนต�น ผลลัพธ�ของการขาดการบูรณาการดังกล%าว 
จะสะท�อนให�เห็นถึงปPญหาความไม%เท%าเทียมในการใช�ทรัพยากร รายได� หรือการดําเนินชีวิต หรือแม�แต%ข�อ
ร�องเรียนจากภาคีท่ีเสียผลประโยชน� นอกจากนี้ ปPญหามลภาวะสิ่งแวดล�อมและการจัดการมลพิษด�าน
สิ่งแวดล�อมท่ียังขาดความชัดเจน รวมท้ังนโยบายจากภาครัฐท่ีเหมาะสมในการแก�ไขปPญหา อีกท้ังความต้ังใจ
และความจริงใจท่ีจะแก�ไขปPญหาจากภาคอุตสาหกรรม 

ขณะท่ีจังหวัดระยองยังมีปPญหาความเหลื่อมล้ําทางสังคม ชีวิตความเปJนอยู%ของประชาชน 
(ระหว%างภาคต%างๆ เช%น ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม) ค%าครองชีพสูงและการกระจายรายได�ค%อนข�าง
ตํ่าและมีแนวโน�มของความแตกต%างของรายได�เพ่ิมสูงข้ึน จะเห็นได�จากการขับเคลื่อนแผนงานหรือโครงการ
ต%างๆ ท่ียังไม%มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท%าท่ีควร นอกจากนี้ในการตัดสินใจของคณะผู�บริหารของจังหวัด
และหน%วยงานท่ีเก่ียวข�องยังขาดระบบฐานข�อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมัย รวมท้ังยังขาดการ
ประสานและเชื่อมโยง รวมท้ังไม%ทันสมัยและขาดการบริหารจัดการข�อมูลสารสนเทศท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 



โอกาส (Opportunities) 
1. นโยบายรัฐบาลสนับสนุนการลงทุนของต%างชาติหรือผู�ประกอบการในประเทศ 
2. ความก�าวหน�าทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสามารถนํามาช%วยในการบริหารจัดการภาคส%วน

ต%างๆ เช%นการขยายการให�บริการอินเตอร�เน็ต เปJนต�น 
3. ความก�าวหน�าทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีด�านการผลิตสําหรับภาคเกษตรกรรมและ

ภาคอุตสาหกรรม 
4. การรวมกลุ%มทางเศรษฐกิจระหว%างประเทศ เช%น AEC จะทําให�จังหวัดระยองเปJนศูนย�กลางทางด�าน

การผลิตและจําหน%ายสินค�าท่ีสําคัญ 
5. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝPxงทะเลตะวันออก (EASTERN SEABOARD) เอ้ือต%อการพัฒนา

ภาคอุตสาหกรรมหรือมีหน%วยงานท่ีสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม (ขนาดใหญ%) อย%างเปJนรูปธรรมมากกว%าภาค
อ่ืนๆ 

6. การย�ายฐานภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการท%องเท่ียว จากเหตุการณ�น้ําท%วม
ประเทศไทย ปU 2554 

7. การสนับสนุนนโยบายทางด�านการขนส%งและโลจิสติกส�จากนโยบายของรัฐบาล ท่ีจะใช� 
เครือข%ายการคมนาคมขนส%งเชื่อมโยงพ้ืนท่ีต%างๆ เช%น การขยายโครงการถนน รถไฟฟVา มอเตอร�เวย� ทําให�การ
ขนส%งสินค�า การบริการ และการท%องเท่ียวมีความสะดวก รวดเร็วมากข้ึน 

8. มีท%าเรือน้ําลึกและสนามบินอู%ตะเภา ระยอง พัทยา ท่ีสามารถขนส%งสินค�าไปยังภูมิภาค
ต%างๆ ได�ท่ัวโลกแต%ต�องได�รับการสนับสนุนจากภาครัฐและพัฒนาให�ดีข้ึน 

อุปสรรค (Threats)  
1. ประเทศไทยขาดเสถียรภาพทางการเมือง ทําให�นักลงทุนขาดความเชื่อม่ัน 
2. ระเบียบกฎหมายขาดความยืดหยุ%นไม%เอ้ืออํานวยให�เกิดการแข%งขันอย%างเสรี 
3. มาตรการกีดกันทางการค�าของประเทศคู%ค�า ส%งผลกระทบต%อความสามารถในการแข%งขัน

ทางด�านธุรกิจ การค�า การเกษตรและอุตสาหกรรม 
4. ทัศนคติของประชาชนต%อต�านการเปลี่ยนแปลง มีความยืดหยุ%นน�อยทําให�ประชาชนปรับตัว

ต%อกระแส การเปลี่ยนแปลงไม%ได� และกระแสค%านิยมของต%างชาติมีอิทธิพลต%อการดํารงชีวิตและประชาชน
ค%อนข�างสูง 

5. ศักยภาพการแข%งขันของประเทศเพ่ือนบ�าน (โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต�) 
สูงข้ึนจึงลดบทบาทความน%าสนใจของจังหวัดระยอง (ด�านการท%องเท่ียวและอุตสาหกรรม) และประเทศไทยลง  

6. ปPญหาการขาดแคลนพลังงานในอนาคต 
7. โครงสร�างประชากรท่ีมีวัยสูงอายุเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง 

ผลการวิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายนอกและขีดความสามารถในการแข%งขันของจังหวัดระยอง         
(โอกาส - อุปสรรค) ผลการประเมิน “โอกาส” (Opportunities) พบว%า รัฐบาลมีนโยบายท่ีเอ้ือประโยชน�และ
ส%งเสริมต%อการพัฒนาพ้ืนท่ีกลุ%มจังหวัดชายฝPxงภาคตะวันออก โดยเฉพาะพ้ืนท่ีจังหวัดระยองซ่ึงถือเปJนพ้ืนท่ี
อุตสาหกรรมต�นน้ําท่ีสําคัญของประเทศ นโยบายรัฐบาลสนับสนุนการลงทุนของต%างชาติหรือผู�ประกอบการ
ภายในประเทศ ซ่ึงจะส%งผลให�อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสูงข้ึน มาจากผลการ
ประกอบการอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคการท%องเท่ียว และขยายตัวเพ่ิมมากข้ึนตลอดหลายปUท่ี
ผ%านมา นอกจากนี้การพัฒนาและความก�าวหน�าทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสามารถนํามาช%วยในการบริหาร
จัดการภาคส%วนต%างๆ โดยหลายหน%วยงานโดยเฉพาะภาครัฐได�มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข�ามาใช�ใน
องค�การเพ่ือการตัดสินใจและบริการประชาชนได�อย%างรวดเร็วทันใจ  



อัตราการเติบโตและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยเพ่ิมสูงข้ึน จากข�อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน
พบว%าประเทศคู%ค�าของไทยประสบกับภัยธรรมชาติ และความก�าวหน�าทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีด�านการ
ผลิตสําหรับภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมจะช%วยให�การผลิต การแปรรูป การถนอมผลิตภัณฑ� รวมท้ัง
การขนส%งและโลจิสติกส�สามารถเพ่ิมมูลค%าให�กับผลิตภัณฑ�ของจังหวัดระยองได�มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
ขณะท่ีประเทศไทยมีความร%วมมือระหว%างประเทศมีมากข้ึน เช%น AEC ท่ีจะทําให�มีแรงงานเข�ามาทํางานในพ้ืนท่ี
เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือลดปPญหาการขาดแคลนแรงงาน แต%ต�องเตรียมกฎหมายรองรับแรงงานเหล%านั้น เตรียม
สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกให�เพียงพอด�วยซ่ึงการท่ีรัฐบาลให�ความสําคัญและมีนโยบายพัฒนา
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝPxงทะเลตะวันออก (EASTERN SEABOARD) เอ้ือต%อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมหรือ
หน%วยงานท่ีสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม (ขนาดใหญ%)  อย%างเปJนรูปธรรม 

รัฐบาลได�จัดงบประมาณท่ีจะเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส�แบบบูรณาการ รวมท้ังมีโครงการรถไฟ
ความเร็วสูง  ท่ีเชื่อมจากกรุงเทพฯ ผ%านจังหวัดชลบุรี และมาท่ีจังหวัดระยอง ในอนาคตอาจขยายเส�นทางต%อไป
ยังจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด นอกจากนี้การพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิและท%าเรือแหลมฉบังเปJนประตู
การค�าของภูมิภาคถือเปJนโอกาส ด�านการค�าระหว%างประเทศ การท%องเท่ียวและการขนส%งทางเรือและทาง
อากาศ แผนพัฒนาจังหวัดระยอง ควรจะพิจารณา เรื่องการวางระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก 
เพ่ือรองรับการพัฒนาและแสวงหาประโยชน�จากการพัฒนาความก�าวหน�าทางวิทยาการและเทคโนโลยีด�านการ
ผลิต การเกษตร และอุตสาหกรรมทําให�การรับสินค�า จัดเก็บ การผลิตสินค�า การขนส%ง และการกระจายสินค�า
ดําเนินการได�อย%างมีประสิทธิภาพ และลดต�นทุนการส%งมอบให�กับลูกค�า ซ่ึงจะช%วยให�สินค�าของ  จังหวัดระยอง
มีศักยภาพและมีขีดความสามารถในการแข%งขันเพ่ิมข้ึน 

 เม่ือวิเคราะห�ถึงอุปสรรคหรือ “ภัยคุกคาม” (Threats) พบว%าปPญหาการเมืองในประเทศจะ
ส%งผลกระทบ ต%อนักลงทุนต%างชาติ และนักท%องเท่ียวท้ังชาวไทยและต%างประเทศทําให�นักลงทุนและ
นักท%องเท่ียวต%างชาติ  ต�องระมัดระวังเม่ือเดินทางมาประเทศไทย ขณะท่ีปPญหาเรื่องเสถียรภาพทางการเมืองท่ี
ไม%ม่ันคงของประเทศไทย  ยังส%งผลต%อความเชื่อม่ันของภาคธุรกิจและชาวต%างชาติท่ีจะเข�ามาลงทุนในประเทศ
ไทย ซ่ึงโดยปกตินักลงทุนต%างชาติมักจะเข�ามาลงทุนในประเทศท่ีมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและทางการเมืองท่ี
ม่ันคง ดังนั้นปPญหาทางการเมืองของไทยจะส%งผลกระทบต%อความเชื่อม่ันของนักลงทุนและนักท%องเท่ียว               
ชาวต%างชาติเปJนอย%างยิ่ง เม่ือพิจารณาในด�านเศรษฐกิจระหว%างประเทศซ่ึงส%งผลกระทบต%อการกําหนดแผน
ยุทธศาสตร�ของจังหวัดระยอง คือการท่ีประเทศคู%ค�าหรือประเทศท่ีเปJนตลาดสําคัญของไทยมีมาตรการกีดกัน
ทางการค�าซ่ึงจะส%งผลกระทบต%อความสามารถในการแข%งขันทางด�านธุรกิจ การค�า การเกษตรและ
อุตสาหกรรมของจังหวัดระยอง อีกท้ังศักยภาพการแข%งขันของประเทศ  ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต�ท่ี
เปJนคู%แข%งโดยเฉพาะเวียดนามเพ่ิมสูงข้ึน โดยเฉพาะหลายประเทศในอาเซียนกําลังเตรียมการเปeดเสรีประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงจะมีการเคลื่อนย�ายทรัพยากรและแรงงานระหว%างประเทศสมาชิกอาเซียนอย%างเสรี ซ่ึง
เปJนท้ังโอกาสและภัยคุกคามต%อการกําหนดแผนยุทธศาสตร�ของจังหวัดระยอง  เปJนอย%างมากและแนวโน�มการ
แข็งตัวของค%าเงินบาทอย%างต%อเนื่อง อาจส%งผลกระทบต%อการส%งออกสินค�าและบริการของไทย ทําให�ราคา
สินค�าของไทยในตลาดต%างประเทศมีราคาแพงและเปJนอุปสรรคต%อขีดความสามารถในการแข%งขันสําหรับสินค�า
ของไทย 

 
 
 



กรอบยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส+วนท'องถ่ิน  จังหวัดระยอง  
(พ.ศ.2560 - 2562) 

วิสัยทัศน� 
องค�กรปกครองส%วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดระยอง มีความเปJนเลิศด�านการบริหารจัดการท่ีดี

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ภายในปU 2561 

พันธกิจ 
1. จัดทําและประสานแผนพัฒนาท�องถ่ินแบบบูรณาการระหว%างส%วนกลาง ส%วนภูมิภาคและ

องค�กรปกครองส%วนท�องถ่ิน 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากร พัฒนาคุณภาพสาธารณูปโภค และการบริหาร

จัดการท่ีดี 
3. บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
4. ปVองกันบรรเทาสาธารณภัย 
5. ส%งเสริมการท%องเท่ียว และพัฒนาประชาสัมพันธ�แหล%งท%องเท่ียวใหม%และแหล%งท%องเท่ียวเก%า 
6. สนับสนุนส%งเสริมอาชีพเกษตรกรรมและแก�ไขปPญหาการประกอบอาชีพ 
7. ส%งเสริมให�ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
8. ส%งเสริมและอนุรักษ�ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท�องถ่ิน 

เป=าหมาย 
1. องค�กรปกครองส%วนท�องถ่ิน จังหวัดระยอง มีหลักการบริหารจัดการท่ีดีในการบริหารงาน 
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
3. ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริหารงานขององค�กรปกครองส%วนท�องถ่ิน 
4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมได�รับการอนุรักษ�และพัฒนา 
5. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 

 

แนวทางการพัฒนาขององค�กรปกครองส+วนท'องถ่ิน จังหวัดระยอง 

ยุทธศาสตร�ท่ี 1 การพัฒนาความเป;นเลิศด'านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปXญญาท'องถ่ิน 

แนวทางการพัฒนา 
1. ส%งเสริมสนับสนุน อาคาร สถานท่ี สื่อการเรียน การสอน เทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนา 

บุคลากรทางการศึกษาให�มีความเปJนมืออาชีพเปJนไปตามมาตรฐานการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 
2. ส%งเสริมการอนุรักษ� ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน ศาสนสถาน และภูมิปPญญา  

ท่ีมีความเชื่อมโยงและการมีส%วนร%วมของชุมชน 
3. ส%งเสริมสนับสนุน พัฒนาการศึกษาให�มีคุณภาพ ในทุกระดับ ท้ังในระบบและนอกระบบ 
4. ส%งเสริมสนับสนุนการกีฬา เพ่ือสร�างโอกาส ให�เยาวชนพัฒนาสู%ความเปJนเลิศ 
5. ส%งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค%านิยมท่ีดีงามในสังคม 
6. ส%งเสริม สนับสนุนการเรียนรู�รองรับการเข�าสู%ประชาคมอาเซียน 

 



ยุทธศาสตร�ท่ี 2 การพัฒนาและส+งเสริมการท+องเท่ียวเชิงอนุรักษ�อย+างสมดุลและย่ังยืน 
แนวทางการพัฒนา  
๑. ส%งเสริมการประชาสัมพันธ� การจัดกิจกรรม เพ่ือดึงดูดและสร�างมูลค%าเพ่ิมทางการ

ท%องเท่ียวร%วมกันระหว%างภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
2. สนับสนุนให�มีการศึกษาแหล%งท%องเท่ียวใหม% ฟijนฟู และพัฒนาแหล%งท%องเท่ียวเดิม 
3. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด�านการท%องเท่ียวให�มีความชํานาญ เพ่ือการบริหาร

จัดการอย%างยั่งยืน 
๔. ฟijนฟูภาพลักษณ� เสริมสร�างการปVองกัน และรักษาความปลอดภัยเพ่ือยกระดับ  

ความเชื่อม่ันด�านการท%องเท่ียว 
5. ส%งเสริมสนับสนุนมาตรฐานการให�บริการแก%ผู�ประกอบการ 

ยุทธศาสตร�ท่ี 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเป;นมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล'อมอย+างย่ังยืน 

แนวทางการพัฒนา 
1. สนับสนุนกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมท่ีไม%ก%อผลกระทบต%อมนุษย�และสิ่งแวดล�อม 

และสนับสนุนการดําเนินการท่ีมีความรับผิดชอบต%อสังคม 
2. เสริมสร�างทัศนคติ พฤติกรรมและขีดความสามารถระบบการเรียนรู�ในการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
3. สนับสนุนการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เสริมสร�างจิตสํานึก ความรู�ความ

เข�าใจ สร�างภาคีเครือข%าย เพ่ือการมีส%วนร%วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล�อมในทุกภาคส%วน 
๔. ส%งเสริมสนับสนุนมาตรการปVองกัน การบังคับใช�กฎหมาย การพัฒนาผังเมืองรวมโดย 

บูรณาการทุกภาคส%วน 
5. สนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากต�นทาง รวมท้ังมีระบบ

การจัดการท่ีถูกต�อง 

ยุทธศาสตร�ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพสังคม และการเมือง ด'วยการบริหารข'อมูลข+าวสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศให'อยู+ดีมีสุข 

แนวทางการพัฒนา 
1. ส%งเสริมและพัฒนาเครือข%าย และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เด็ก สตรีคนชรา และ

ผู�ด�อยโอกาส 
2. ส%งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ ขององค�กรปกครองส%วนท�องถ่ิน 
๓. ส%งเสริมและสนับสนุนการปVองกัน แก�ไขปPญหาอาชญากรรม ยาเสพติดและโรคติดต%อ  

เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของประชาชน 
๔. ส%งเสริมความเข�มแข็งของชุมชน การมีส%วนร%วม การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลแก%

บุคลากร และประชาชนทุกระดับ 
5. สนับสนุนการใช�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ และการสืบค�นข�อมูล 
6. จัดหาอุปกรณ� เครื่องมือเครื่องใช�และเครื่องจักรกล ในการปฏิบัติงานขององค�กรปกครอง

ส%วนท�องถ่ิน 

 



ยุทธศาสตร�ท่ี 5 การพัฒนาโครงสร'างพ้ืนฐานทุกด'านอย+างสมดุลและย่ังยืน 
แนวทางการพัฒนา 
1. ก%อสร�าง ปรับปรุง ซ%อมแซม บํารุงรักษาถนน ระบบระบายน้ํา สะพาน 
2. ก%อสร�าง ปรับปรุง ซ%อมแซม บํารุงรักษา ระบบไฟฟVา ขยายเขตไฟฟVาส%องสว%าง 
3. ก%อสร�าง ปรับปรุง ซ%อมแซม บํารุงรักษา ระบบกักเก็บน้ํา ขุดลอก คู คลอง เก็บน้ําเพ่ือ

อุปโภคบริโภค และการเกษตร 
๔. ศึกษาและพัฒนาพ้ืนท่ี  ท่ีเหมาะสมเพ่ือเปJนแหล%งสํารองน้ํา  พัฒนาระบบสารสนเทศ 

เพ่ือใช�ในการบริหารจัดการ ส%งเสริมความรู� ความเข�าใจ ในการวางแผนบริหารจัดการน้ํา 
5. ก%อสร�าง ซ%อมแซม บํารุงรักษา ปรับปรุงภูมิทัศน�สถานท่ีพักผ%อน 
๖. ส%งเสริม และเพ่ิมประสิทธิภาพการให�บริการระบบคมนาคมขนส%ง พัฒนาสถานีขนส%ง  

ศาลาท่ีพัก จุดพักรอของผู�โดยสาร 

ยุทธศาสตร�ท่ี 6 การพัฒนาเศรษฐกิจ และปรับโครงสร'างให'สมดุล และแข+งขันได' 
แนวทางการพัฒนา 
1. ส%งเสริมและพัฒนาอาชีพ กลุ%มอาชีพในหมู%บ�าน ชุมชน สร�างมาตรฐานสินค�าและบริการ 

แปรรูปผลิตภัณฑ�เกษตรและบรรจุภัณฑ�ให�มีมูลค%าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
2. พัฒนาศูนย�การเรียนรู�ในชุมชน เพ่ิมทักษะฝUมือ แรงงานให�มีมาตรฐาน สามารถ แข%งขันได� 
๓. สร�างและขยายเครือข%ายการตลาด ช%องทางการจําหน%ายสินค�าเกษตร ประมง และ

ผลิตภัณฑ�เกษตรเพ่ือสร�างรายได�ให�กับเกษตรกร 
4. ส%งเสริมและพัฒนาตลาดสินค�าและบริการ ตลาดกลาง เพ่ือแสดงและจําหน%ายสินค�าและ

บริการ 
5. ส%งเสริม สนับสนุนความร%วมมือการลงทุน ท้ังในประเทศ และต%างประเทศ 
6. ส%งเสริม สนับสนุน กิจกรรม/แนวทางการเข�าสู%ประชาคมอาเซียน 

 
การใช'ผังเมืองรวมเมืองแกลง 

  การใช�ประโยชน�ท่ีดินในเขตผังเมืองรวมเมืองแกลง  จังหวัดระยอง ในปPจจุบัน  สามารถแบ%ง
ออกเปJนประเภทหลักๆ  ดังต%อไปนี้ 

1) การใช�ประโยชน�ท่ีดินประเภทท่ีอยู%อาศัย  มีการใช�ประโยชน�ท่ีดิน เกาะกลุ%มในบริเวณ  
ถนนมาบใหญ% ถนนหนองกันเกรา  ถนนหนองปรือ  ถนนเจริญสุข  ทางหลวงแผ%นดินหมายเลข 3  (ถนน
สุขุมวิท)  ถนนโพธิ์ทอง  ถนนสุนทรภู% ซอย 4 ซอย 7 และถนนพลงช�างเผือกแล�ว  ยังกระจายตัวอยู%ท่ัวไปตาม
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม  จะมีลักษณะเกาะกลุ%มกันบ�าง  โดยเฉพาะบริเวณท่ีอยู%ใกล�วัดและโรงเรียน โดยลักษณะท่ีอยู%
อาศัยมีความหลากหลาย  ท้ังตึกแถว เรือนไม� เรือนครึ่งปูนครึ่งไม� เรือนมีใต�ถุนสูง 

ซ่ึงในเขตผังเมืองรวมมีการใช�ประโยชน�ท่ีดินประเภทนี้ท้ังหมด 2,065.68 ไร% เท%ากับร�อยละ 
5.32 ของประเภทการใช�ประโยชน�ท่ีดินทุกประเภท โดยแยกเปJนการใช�ประโยชน�ท่ีดินในเขตผังเมืองรวมเดิม 
1,497.09 ไร% และการใช�ประโยชน�ท่ีดินในเขตผังเมืองรวมเฉพาะส%วนขยาย 568.59 ไร% 

2) การใช�ประโยชน�ท่ีดินประเภทพาณิชยกรรม  ส%วนใหญ%รวมกลุ%มค%อนข�างหนาแน%นบริเวณ
ศูนย�กลางชุมชน  โดยเฉพาะตามแนวทางหลวงแผ%นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ถนนสุนทรโวหาร ถนน
เทศบาล 1 และถนนเทศบาล 2  ซ่ึงเปJนพ้ืนท่ีศูนย�กลางเมือง 



ซ่ึงในเขตผังเมืองรวมมีการใช�ประโยชน�ท่ีดินประเภทนี้ท้ังหมด 482.65 ไร% เท%ากับร�อยละ 
1.24 ของประเภทการใช�ประโยชน�ท่ีดินทุกประเภท  โดยแยกเปJนการใช�ประโยชน�ท่ีดินในเขตผังเมืองรวมเดิม 
451.43 ไร% และการใช�ประโยชน�ท่ีดินในเขตผังเมืองรวมเฉพาะส%วนขยาย 31.22 ไร%  

3) การใช�ประโยชน�ท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค�า  กระจายอยู%ท่ัวไปในเขตผัง ส%วน
ใหญ%เปJนกิจการอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับการเกษตร อาทิ อุตสาหกรรมในการผลิตเฟอร�นิเจอร�จากยางพารา 
อุตสาหกรรมเก่ียวเนื่องกับยางพารา  ซ่ึงมีการปลูกหมุนเวียนในบริเวณชุมชนโดยรอบเปJนกิจการท่ีมี
ความสัมพันธ�กับชุมชน 

ซ่ึงในเขตผังเมืองรวมมีการใช�ประโยชน�ท่ีดินประเภทนี้ท้ังหมด 488.82 ไร% เท%ากับร�อยละ 
1.26 ของประเภทการใช�ประโยชน�ท่ีดินทุกประเภทโดยแยกเปJนการใช�ประโยชน�ท่ีดินในเขตผังเมืองรวมเดิม 
251.37 ไร% และการใช�ประโยชน�ท่ีดินในเขตผังเมืองรวมเฉพาะส%วนขยาย 237.45 ไร% 

1) การใช�ประโยชน�ท่ีดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ใน
เขตผังเมืองรวมเมืองแกลง มีสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เช%น สํานักงานเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง ท่ีว%าการอําเภอแกลง ท่ีทําการไปรษณีย�โทรเลขแกลง สถานีตํารวจภูธรแกลง เปJนต�น 

ซ่ึงในเขตผังเมืองรวมมีการใช�ประโยชน�ท่ีดินประเภทนี้ท้ังหมด 60.76 ไร% เท%ากับร�อยละ 
0.16 ของประเภทการใช�ประโยชน�ท่ีดินทุกประการ  โดยแยกเปJนการใช�ประโยชน�ท่ีดินในเขตผังเมืองรวมเดิม 
53.74 ไร% และการใช�ประโยชน�ท่ีดินในเขตผังเมืองรวมเฉพาะส%วนขยาย 7.02 ไร% 

2) การใช�ประโยชน�ท่ีดินประเภทสถาบันการศึกษา  ประกอบด�วย สถาบันการศึกษาในระดับ
ต%างๆ ในเขตผังเมืองรวมเมืองแกลง มีสถาบันการศึกษา เช%น โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 
โรงเรียนบ�านหนองน้ําขุ%น  เปJนต�น 

ซ่ึงในเขตผังเมืองรวมมีการใช�ประโยชน�ท่ีดินประเภทนี้ท้ังหมด 111.92 ไร% เท%ากับร�อยละ 
0.29 ของประเภทการใช�ประโยชน�ท่ีดินทุกประเภท  โดยแยกเปJนการใช�ประโยชน�ท่ีดินในเขตผังเมืองรวมเดิม 
71.17 ไร% และการใช�ประโยชน�ท่ีดินในเขตผังเมืองรวมเฉพาะส%วนขยาย 40.75 ไร% 

3) การใช�ประโยชน�ท่ีดินประเภทสถาบันศาสนา  ประกอบด�วย วัด โบสถ� และศาลเจ�า ในเขต 
ผังเมืองรวมเมืองแกลง มีสถาบันศาสนา เช%น วัดหนองกันเกรา วัดโพธิ์ทองพุทธาราม วัดหนองน้ําขุ%น วัดพลง
ช�างเผือก เปJนต�น 

ซ่ึงในเขตผังเมืองรวมมีการใช�ประโยชน�ท่ีดินประเภทนี้ท้ังหมด 89.94 ไร% เท%ากับร�อยละ 
0.23  ของประเภทการใช�ประโยชน�ท่ีดินทุกประเภท  โดยแยกเปJนการใช�ประโยชน�ท่ีดินในเขตผังเมืองรวมเดิม 
65.47 ไร% และการใช�ประโยชน�ท่ีดินในเขตผังเมืองรวมเฉพาะส%วนขยาย 24.47 ไร% 

4) การใช�ประโยชน�ท่ีดินประเภทนันทนาการ  ประกอบด�วย สวนสาธารณะ สนามกีฬา 
สถานท่ีพักผ%อนหย%อนใจ เปJนต�น ในเขตผังเมืองรวมเมืองแกลงมีการใช�ประโยชน�ท่ีดินประเภทนี้ท้ังหมด 62.41 
ไร% เท%ากับร�อยละ 0.16 ของประเภทการใช�ประโยชน�ท่ีดินทุกประเภท  ซ่ึงอยู%ในเขตผังเมืองรวมเดิมท้ังหมด 

5) การใช�ประโยชน�ท่ีดินประเภทถนน ซอย ในเขตผังเมืองรวมเมืองแกลง มีถนนซอย ท่ีสําคัญ 
เช%น ทางหลวงแผ%นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ทางหลวงแผ%นดินหมายเลข 344 (บ�านบึง-แกลง) ทางหลวง
แผ%นดินหมายเลข 3164 เปJนเส�นทางไปสู%สถานท่ีท%องเท่ียวชายทะเลท่ีสําคัญของจังหวัดระยอง เปJนต�น 

ในเขตผังเมืองรวมมีการใช�ประโยชน�ท่ีดินประเภทนี้ท้ังหมด 641.84 ไร% เท%ากับร�อยละ 1.65 
ของประเภทการใช�ประโยชน�ท่ีดินทุกประเภท  โดยแยกเปJนการใช�ประโยชน�ท่ีดินในเขตผังเมืองรวมเดิม 
551.82 ไร% และการใช�ประโยชน�ท่ีดินในเขตผังเมืองรวมเฉพาะส%วนขยาย 90.19 ไร% 

6) การใช�ประโยชน�ท่ีดินประเภทแม%น้ํา  ลําคลอง หรือแหล%งน้ําสาธารณะ ในเขตผังเมืองรวม
เมือง  แกลง มีแม%น้ํา ลําคลอง หรือแหล%งน้ําสาธารณะท่ีสําคัญ เช%น น้ําประแส คลองวังหว�า หนองน้ําขาว 
หนองกันเกรา เปJนต�น 



ในเขตผังเมืองรวมมีการใช�ประโยชน�ท่ีดินประเภทนี้ท้ังหมด 1,090.41 ไร% เท%ากับร�อยละ 
2.81 ของประเภทการใช�ประโยชน�ท่ีดินทุกประเภท  โดยแยกเปJนการใช�ประโยชน�ท่ีดินในเขตผังเมืองรวมเดิม 
417.63 ไร% และการใช�ประโยชน�ท่ีดินในเขตผังเมืองรวมเฉพาะส%วนขยาย 672.78 ไร% 

7) การใช�ประโยชน�ท่ีดินประเภทเกษตรกรรม ปaาไม� ท่ีว%าง  เปJนพ้ืนท่ีส%วนใหญ%ของผังเมืองรวม
เมืองแกลง ประกอบด�วย พ้ืนท่ีนา พ้ืนท่ีสวน พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา และพ้ืนท่ีปศุสัตว� 

ซ่ึงในเขตผังเมืองรวมมีการใช�ประโยชน�ท่ีดินประเภทนี้ท้ังหมด 33,746.62 ไร% เท%ากับร�อยละ 
86.88 ของประเภทการใช�ประโยชน�ท่ีดินทุกประเภท  โดยแยกเปJนการใช�ประโยชน�ท่ีดินในเขตผังเมืองรวม
เดิม 14,183.09 ไร% และการใช�ประโยชน�ท่ีดินในเขตผังเมืองรวมเฉพาะส%วนขยาย 19,563.53 ไร% 

ปXญหาของผังเมืองรวมเมืองแกลง 
1) ขาดมาตรการท่ีเข�มงวดในการควบคุมการใช�ประโยชน�ท่ีดิน ในผังเมืองรวมเมืองแกลงมี

การดัดแปลงอาคารเพ่ือเลี้ยงนกนางแอ%นในย%านท่ีอยู%อาศัย เปJนการใช�ท่ีดินผิดประเภท ซ่ึงก%อให�เกิดปPญหา เรื่อง 
เสียง กลิ่น รวมถึงปPญหาด�านสาธารณสุข 

2) ทรัพยากรทางธรรมชาติและระบบนิเวศเสื่อมโทรม เปJนผลมาจากการพัฒนาด�าน
อุตสาหกรรมท่ีขาดความระมัดระวังต%อผลกระทบทางด�านสิ่งแวดล�อม ทําให�พ้ืนท่ีมีปPญหาด�านสิ่งแวดล�อม ได�แก% 
กลิ่น น้ําเสีย ขยะ และสารอันตราย 

3) มีแรงงานต%างด�าวอพยพเข�ามาในพ้ืนท่ี  เนื่องจากพ้ืนท่ีผังเมืองรวมเมืองแกลงมีความ
ต�องการแรงงาน เพ่ือตอบสนองภาคอุตสาหกรรมและทํางานประเภทท่ีคนไทยไม%นิยมทํา ส%งผลให�เกิดปPญหา 
เรื่องความต�องการของสาธารณูปโภค และสาธารณูปการท่ีต�องการเพ่ิมมากข้ึน ปPญหาเรื่องความแออัดของท่ี
พักอาศัย และปPญหาอาชญากรรมต%างๆ 

ข'อจํากัดของผังเมืองรวมเมืองแกลง 
1) เขตปaาอนุรักษ�  ในเขตผังเมืองรวมเมืองแกลงบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต�มีพ้ืนท่ีปaาชาย

เลนท่ีกําหนดให�เปJนปaาอนุรักษ�  ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 
2) สถานีเครื่องช%วยในการเดินอากาศ (V.O.R) ในเขตผังเมืองรวมเมืองแกลงมีสถานี

เครื่องช%วยในการเดินอากาศ (V.O.R) ต้ังอยู%ทิศตะวันออกเฉียงใต�ของผัง  ซ่ึงบริเวณดังกล%าวเปJนพ้ืนท่ีท่ีห�าม
ก%อสร�างอาคารในเขตรัศมีท่ีกําหนดตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ 

3) มีปPญหาน้ําท%วม  น้ําทะเลหนุน  เนื่องจากพ้ืนท่ีผังเมืองรวมเมืองแกลงอยู%ในบริเวณเขต
อิทธิพลของน้ําทะเลหนุน ในบริเวณริมแม%น้ําประแส และพ้ืนท่ีราบลุ%มต�องประสบปPญหาน้ําท%วมอยู%เสมอในฤดู
น้ําหลาก  ซ่ึงส%งผลให�ต�องใช�งบประมาณและกําลังคนในการแก�ปPญหาทางด�านนี้ 

4) พ้ืนท่ีเกษตรกรรม  ซ่ึงเปJนพ้ืนท่ีท่ีควรอนุรักษ�ไว�สําหรับกิจกรรมเพราะปลูกและเลี้ยงสัตว�
เพ่ือเปJนแหล%งผลิตอาหารเลี้ยงชุมชนในพ้ืนวางผังเมืองรวม  อีกท้ังยังเปJนฐานเศรษฐกิจท่ีสําคัญของพ้ืนท่ีอีกด�วย 

ประโยชน�ของการวางผังเมือง 
1) บ�านเมืองมีความเปJนระเบียบเรียบร�อย 
2) ผังเมืองเปJนเครื่องมือพัฒนาเมืองให�มีความสมดุลในทุกๆ ด�าน 
3) ทําให�เมืองหรือชุมชนมีความสวยงาม เจริญเติบโตอย%างมีระเบียบแบบแผนและถูก

สุขลักษณะ โดยการวางผังการใช�ประโยชน�ท่ีดินในอนาคตออกเปJนย%านต%างๆ อย%างเหมาะสมและสัมพันธ�กัน 
เช%น ย%านพักอาศัย ย%านพณิชยกรรม ย%านอุตสาหกรรม ย%านท่ีโล%งเพ่ือนันทนาการ และรักษาสภาพสิ่งแวดล�อม 

4) เพ่ือวางแนวทางการพัฒนาเมืองหรือชุมชนให�มีระเบียบ โดยวางผังคมนาคมและขนส%งให�
สัมพันธ�กับการใช�.ท่ีดินในอนาคต 



5) ทําให�ประชาชนมีความปลอดภัยในการอยู%อาศัย โดยห�ามการใช�ประโยชน�ท่ีดินบาง
ประเภทในย%านท่ีพักอาศัยหรือย%านพณิชยกรรม เช%น ห�ามคลังน้ํามันเชื้อเพลิง คลังวัตถุระเบิด อุตสาหกรรมท่ีมี
มลพิษ 

6) ส%งเสริมเศรษฐกิจของเมืองหรือชุมชน โดยกําหนดให�มีย%านพณิชยกรรม และย%าน
อุตสาหกรรม ซ่ึงเปJนแหล%งธุรกิจและจ�างงานไว�ในท่ีท่ีเหมาะสมเพ่ือผู�ใช�บริการและคนงานได�รับความสะดวกใน
การเดินทาง การขนส%งสินค�าและวัตถุดิบ 

๗) ส%งเสริมสภาพสังคมของคนในเมืองหรือชุมชนโดยพิจารณาถึงท่ีต้ังสถาบันการศึกษา 
โรงพยาบาลศูนย�สาธารณสุข ฯลฯ ให�อยู%ในท่ีเหมาะสม สามารถให�บริการแก%ประชาชนได�อย%างมีประสิทธิภาพ 

๘) ส%งเสริมสภาพแวดล�อมของเมืองหรือชุมชนให�มีท่ีโล%งเว�นว%าง มีสวนสาธารณะมีท่ีพักผ%อน
หย%อนใจ 

๙) ดํารงรักษาสถานท่ีท่ีมีคุณค%าทางศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร�และโบราณคดี โดยกําหนด
เปJนบริเวณอนุรักษ�.เพ่ือส%งเสริมเอกลักษณ�ศิลปวัฒนธรรมไทย 

๑๐) บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและภูมิประเทศท่ีงดงามท้ังในเขตเมืองและชนบท 
 

การพัฒนาตามนโยบายของผู'บริหารท'องถ่ิน 

เพ่ือเปJนแนวทางกําหนดการบริหารงานของเทศบาลเปJนไปในทิศทางท่ีแน%นอน  ครอบคลุม
ภารกิจหลัก  ตามท่ีได�แถลงนโยบายการบริหารงานต%อสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง  ของนายกเทศมนตรี
ตําบลเมืองแกลง  เม่ือวันท่ี 7 มกราคม ๒๕๕๗  ณ ห�องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น ๓ นโยบายของ
นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง นายสันติชัย ตังสวานิช ได�แถลงไว�ดังนี้ 

1. นโยบายด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน 
1.1. ก%อสร�างปรับปรุงระบบระบายน้ําให�ครอบคลุมพ้ืนท่ี เพ่ือให�การระบายน้ําเปJนไป

อย%างมีประสิทธิภาพ  ไม%มีปPญหาน้ําท%วมขัง 
1.2. ก%อสร�างปรับปรุงระบบการผลิตน้ําประปา ทําให�น้ําประปามีคุณภาพและได�

มาตรฐาน เพ่ือใช�การอุปโภคและบริโภค  และมีกําลังการผลิตอย%างพอเพียงกับผู�ใช�บริการ รวมท้ังการส%งจ%าย
น้ําประปาให�ท่ัวถึง 

1.3. ก%อสร�าง ขยาย ปรับปรุง บํารุงรักษา โครงสร�างพ้ืนท่ี เช%น ถนน ทางเท�า สะพาน 
ระบบไฟฟVาแสงสว%าง ให�ท่ัวถึงและได�มาตรฐาน เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของประชาชนและ
ความเจริญเติบโต ของเมือง 

1.4. วางระบบผังเมือง  เพ่ือรองรับการเติบโตท้ังด�านเศรษฐกิจ สังคมและปPญหา
การจราจรติดขัด 

1.5. ปรับปรุงภูมิทัศน�ของเมือง ให�มีความเรียบร�อย สวยงาม มีความเปJนอัตลักษณ�ของ
เมืองแกลง 

 

2. นโยบายด�านเศรษฐกิจ การท%องเท่ียว การส%งเสริมด�านศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี 
2.1 ส%งเสริมกลุ%มอาชีพต%างๆ และให�มีศักยภาพ และมีทักษะในการประกอบอาชีพ 

สร�างชุมชนเข�มแข็ง และสนับสนุนกองทุนต%างๆ ท่ีมีอยู%ให�มีความเข�มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
2.2 ส%งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี โดยจัดหาแหล%งขาย ช%องทางการจัดจําหน%าย 

เช%น การจัดโครงการถนนคนเดินตามถนนสายต%างๆ เพ่ือเปJนการกระตุ�นเศรษฐกิจ สร�างรายได�ให�กับประชาชน
และชุมชน 



2.3 ส%งเสริมการท%องเท่ียว เช%น อบรมให�ความรู�แก%เยาวชน (มัคคุเทศก�น�อย) เพ่ือเปJน
ไกด�นําเท่ียวในพ้ืนท่ีเมืองแกลงหรือใกล�เคียง  การใช�รถ ขสมก. ให�บริการคนในชุมชนให�มากข้ึน ทําจุดบริการ
นักท%องเท่ียวเปJน City tour บริการจักรยานฟรีในเมืองเปJน Bike city เปJนต�น 

2.4 บํารุง รักษา ฟijนฟู ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีของท�องถ่ิน  และการจัดงาน
ประเพณีวัฒนธรรม เพ่ือสร�างความสามัคคีและการมีส%วนร%วมของประชาชน 

 

3. นโยบายด�านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
3.1 ส%งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิตโดยจัดให�มีห�องสมุดสาธารณะ / ห�องสมุดแห%งการ

เรียนรู� Free Wifi ตลอดจนให�มีการจัดการศึกษาอบรมเพ่ือเสริมสร�างความรู�ความสามารถ ทักษะในด�านต%างๆ 
เช%น การอบรมการใช�ภาษาต%างประเทศ เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

3.2 ส%งเสริมสนับสนุนพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือเตรียมความพร�อมก%อนเข�า
รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จัดหาสื่อการเรียนการสอนและสิ่งอํานวยความสะดวกต%างๆ เพ่ือให�เด็กระดับปฐมวัย
ได�รับการศึกษาเตรียมความพร�อมเพ่ิมข้ึนอย%างท่ัวถึง 

3.3 การบริหารและจัดการศึกษาของท�องถ่ินในอนาคต ให�สอดคล�องกับระบบการจัด
การศึกษาของชาติ 

3.4 ส%งเสริมสนับสนุนให�บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค�กรชุมชน เอกชน องค�กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา และสถาบันทางสังคมอ่ืนๆ เข�ามามีส%วนร%วมในการจัดการศึกษาของท�องถ่ินในอนาคต ในรูป
ของคณะกรรมการการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3.5 ส%งเสริมสนับสนุนการเล%นกีฬาของประชาชน เยาวชน เพ่ือส%งเสริมสุขภาพ 
เสริมสร�างความสามัคคี การใช�เวลาว%างให�เกิดประโยชน� เช%น การจัดให�มีลานกีฬา และสนับสนุนอุปกรณ�กีฬา 
การจัดการแข%งขันกีฬา การฝ�กอบรมการเล%นกีฬา เปJนต�น 

 

4. นโยบายด�านพัฒนาสังคม และส%งเสริมคุณภาพชีวิต 
4.1 ส%งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด�านการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน

ของประชาชน ด�วยการติดต้ังกล�องวงจรปeด (CCTV) ท่ีประสิทธิภาพให�ครอบคลุมพ้ืนท่ี 
4.2 ส%งเสริมผู�ด�อยโอกาส ผู�พิการ ผู�ยากไร� ให�ได�รับการดูแลช%วยเหลือ 
4.3 จัดให�มีสวัสดิการต%างๆ สําหรับผู�สูงอายุ จัดให�มีโรงเรียนผู�สูงอายุ 
4.4 จัดให�มีกิจกรรมในการพัฒนาและเปJนประโยชน�ให�กับสตรี เด็ก เยาวชน ผู�สูงอายุ

และประชาชนท่ัวไป 
 

5. นโยบายด�านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
5.1 ส%งเสริมสนับสนุนการให�บริการทางทันตกรรม การให�บริการในช%องปากโดยการ

จัดต้ังคลินิกทันตกรรม เพ่ือบริการประชาชน และจัดให�มีบริการด�านสาธารณสุขในด�านต%างๆ อย%างท่ัวถึง 
5.2 ส%งเสริมสนับสนุนกิจกรรมในการปVองกันและควบคุมโรคต%างๆ และประสาน

หน%วยงานท่ีเก่ียวข�องควบคุมสถานการณ�ของโรค 
5.3 ส%งเสริมสนับสนุนการปVองกันและแก�ไขปPญหายาเสพติด 
5.4 สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) 
5.5 พัฒนาระบบการจัดเก็บขยะให�มีประสิทธิภาพ และจัดระบบการรักษาความ

สะอาดตามถนนสายต%างๆ  รวมท้ังความสะอาดในแม%น้ําลําคลองด�วย 
5.6 ส%งเสริมสนับสนุนการมีส%วนร%วมของประชาชนและชุมชนในการรักษาสิ่งแวดล�อม  
5.7 ส%งเสริมสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับตําบล 



6. นโยบายด�านการบริหารจัดการท่ีดี 
6.1 จัดให�มีบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (One stop service) บริการด�วยรอยยิ้ม 

สะดวก รวดเร็ว ถูกต�อง  เปJนธรรม และประชาชนมีความพึงพอใจ 
6.2 ส%งเสริมการมีส%วนร%วมของประชาชนในการพัฒนาท�องถ่ิน โดยผ%านกระบวนการ

เวทีประชาคม เพ่ือให�ประชาชนมีส%วนร%วมในการพัฒนาเทศบาล 
6.3 ส%งเสริมให�ประชาชนมีความรู� ความเข�าใจ เก่ียวกับการบริหารงานเทศบาล 

รวมถึงความรู�ความเข�าใจเรื่องการเมือง การปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย�ทรงเปJน
ประมุข 

6.4 ปรับปรุง พัฒนาและจัดให�มีเครื่องมือ เครื่องใช�ในการปฏิบัติงานด�านต%างๆ ให�
เพียงพอและทันสมัย  เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

6.5 บริหารงานด�วยความซ่ือสัตย� สุจริต โปร%งใส เปJนธรรม ประหยัดและคํานึงถึง
ผลประโยชน�ส%วนรวมของประชาชนในท�องถ่ิน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปXจจัยและสถานการณ�การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต+อการพัฒนา 

ผลการวิเคราะห�ปXญหาและความต'องการของประชาชน 

ประเด็นการพัฒนา 
ขอบข+ายและ

ปริมาณของปXญหา 
พ้ืนท่ีเป=าหมาย กลุ+มเป=าหมาย 

การคาดการณ�
แนวโน'มในอนาคต 

1. การพัฒนาด�าน
โครงสร�างพ้ืนฐาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.ความต�องการ
ของประชาชนในด�าน
การพัฒนา
สาธารณูปโภคเพ่ิม
มากข้ึน 
1.2 การขาดแคลน
น้ํา และแหล%งน้ํา
ไม%ได�รับการบํารุง
ดูแลรักษา 
1.3 พัฒนาระบบ
ประปา ท่ียังมีไม%
ครอบคลุมท่ัวถึง 
ทุกชุมชน 

พ้ืนท่ีในเขต
เทศบาล 
ตําบลเมืองแกลง 
 
 
 
แหล%งน้ํา
สาธารณะในพ้ืนท่ี 
 
 
 
 
 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 
 
 
 
 
ประชาชนในเขต
เทศบาล 
 
 
 
 
 

การดําเนินงานของ 
เทศบาลจะทําให� มี
ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค
ครอบคลุมท่ัวถึง 
 
แหล%งน้ําสาธารณะ
ในเขตเทศบาลได�รับ
การพัฒนา จะทําให�
มีน้ําเพ่ือการอุปโภค 
บริโภค ดียิ่งข้ึน 

2.การพัฒนาด�าน
เศรษฐกิจ  
การท%องเท่ียว  
การส%งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี 
 

2.1 แหล%งการ
ท%องเท่ียวภายในเขต
เทศบาลขาด
ประชาสัมพันธ�อย%าง
จริงจัง 
2.2 ประชาชนไม%มี
ส%วนร%วมในการ
ส%งเสริมการท%องเท่ียว 
2.3 ปPญหาการ
ว%างงาน/ไม%มีงานทํา 
2.4 การขาดการ
ส%งเสริมอาชีพเสริม 
การจัดหาตลาด
รองรับผลิตภัณฑ� 
2.5 ป ระชาชน ให�
ค ว า ม สํ า คั ญ กั บ
กิจกรรมทางศาสนา 
แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม
ป ร ะ เ พ ณี ท� อ ง ถ่ิ น
น�อยลง 
 
 

พ้ืนท่ีเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ในเขต
เทศบาล 
บุคลากรเทศบาล 

แหล%งต�นทุนการ
ท%องเท่ียวได�รับการ
พัฒนาให�มีความ
น%าสนใจและพัฒนา
เปJนแหล%งท%องเท่ียว
ท่ีสําคัญ
ระดับประเทศได� 
 
 
ประชาชนมีอาชีพ
และมีรายได�สามารถ
เลี้ยงตนเองและ
ครอบครัว 
 
 
ประชาชนให�ความ 
สํา คัญกับกิจกรรม
ทา งศ าส น า  แล ะ
วัฒนธรรมประเพณี
ท�องถ่ินมากข้ึน 
 
 



3.ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�าน
การศึกษา กีฬาและ
นันทนาการ 

3.1 เด็กและเยาวชน
บางส%วนอ%านหนังสือ
ไม%ออก 
 
3.2 ประชาชน
บา ง ส% ว นข าด กา ร
แ ส ว ง ห า ค ว า ม รู� 
ความใฝaรู�ด�วยตนเอง 
 
3.3 เด็กและเยาวชน
บ า ง ส% ว น ข า ด
แ ร ง จู ง ใ จ ใ น ก า ร
เรียนรู� มองว%าการ
เรียนเปJนเรื่องน%าเบ่ือ 
 
3 . 4  ป ร ะ ช า ช น
บางส%วนขาดการออก
กํ า ลั ง ก า ย  ทํ า ใ ห�
สุขภาพร% างกายไม%
แข็งแรง 
 

เทศบาลตําบล 
เมืองแกลง 
 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน 
ในเขตเทศบาล 

เ ด็ ก  เ ย า ว ช น 
ปร ะชาช น ใน เ ขต
เทศบาล สนใจการ
อ% า นห นั ง สื อ  ใ ฝa รู� 
ชอบศึกษาเล%าเรียน 
 
เ ด็ ก  เ ย า ว ช น 
ปร ะชาช น ใน เ ขต
เทศบาล สนใจการ
อ% า นห นั ง สื อ  ใ ฝa รู� 
ชอบศึกษาเล%าเรียน 
เ ด็ ก  เ ย า ว ช น 
ประชาชน  
 
มีสุ ขภาพร% า งกาย
แข็งแรงมี คุณภาพ
ชีวิตทีดี 

4.ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�านสังคม
และส%งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

1.2 ปPญหา 
ยาเสพติด 
 
 
 
1.3 ปPญหาเด็กและ
เยาวชนมีเพศสัมพันธ�
ก%อนวัยอันควร 
 

เทศบาลตําบล 
เมืองแกลง 
 

เด็ก เยาวชน
ประชาชน ในเขต
เทศบาล 
 

เ ด็กและเยาวชนมี
ปPญหาขาดความรัก
ความอบอุ%นมากข้ึน
นําไปสู%ปPญหาอ่ืน 
 
การการแพร%ระบาด
ข อ ง ย า เ ส พ ติ ด
เ พ่ิม ข้ึน ก%อให� เ กิด
อาชญากรรม  
ก า ร ก า ร ลั ก ข โ ม ย 
เพ่ิมข้ึน  
 
การเกิดปPญหาทาง
สั ง ค ม แ ล ะ ก า ร
สาธารณสุข โรคทาง
เพศสัมพันธ�เกิดเพ่ิม
มากข้ึน 
 
 



5.ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�านการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล�อม 

1.ยังไม%มีการ
คุ�มครองผู�บริโภค
อย%างจริงจัง 
 
3. ขาดการส%งเสริม
กิจกรรมด�านสุขภาพ
พลานามัย 
 
4. ปPญหาประชาชน
ให�ความสําคัญในการ
การอนุรักษ� 
ทรัพยากรธรรมชาติ
แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล� อ ม 
น�อยลง 
 
5. ปPญหาการจัดการ
ข ย ะ ภ า ย ใ น เ ข ต
เทศบาล 
 

เทศบาลตําบล 
เมืองแกลง 
 

ผู�นําท�องถ่ิน ผู�นํา
ชุมชน พนักงาน
ส%วนตําบล 
ประชาชน    ใน
เขตเทศบาล 
 

ประชาชนไม%
เสียเปรียบจากการ
อุปโภคบริโภค 
 
ประชาชนมีสุขภาพ
ร%างกาย มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 
 
ประชาชน ชุมชน มี
ส%วนร%วมในการ
อนุรักษ�บ�าน แม%น้ํา
ลําคลอง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม 
มากข้ึน  
 
 

6.ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�านการ
บริหารจัดการท่ีดี 

6.1ประชาชนขาด
ความรู�ความเข�าใจ 
เรื่อง การเมือง การ
ปกครอง ในระบอบ
ประชาธิปไตย 
   
6.2 การมีส%วนร%วม
ของประชาชนยังอยู%
ในระดับน�อยยัง อิง
ความคิดเห็นของผู�นํา
ชุมชนเปJนหลัก 
 
6.3 ประชาชนมีส%วน
ร%วมของประชาชนใน
การบริหารจัดการ
ท�องถ่ินน�อย 
 
 
 
 

เทศบาลตําบล 
เมืองแกลง 
 

ประชาชน 
ในเขตเทศบาล 
 
 

ป ร ะชาช น ใน เ ขต
เทศบาล มีความรู� 
ความเข� า ใจและมี
ส%วนร%วมกับเทศบาล
เพ่ิมมากข้ึน 
 

  



ผลการวิเคราะห�ผังเมืองรวม 

การวิเคราะห�ผังเมืองรวมเปJนการนําข�อมูลด�านผังเมืองมาเพ่ือวิเคราะห�กําหนดแนวทางการ
พัฒนาทางกายภาพในมิติพ้ืนท่ี จากการตรวจสอบร%างผังเมืองรวมเทศบาลตําบลเมืองแกลง  พอจะสรุปได�ว%า
เปJนท่ีดินประเภทพาณิชยกรรมและเกษตรกรรม สามารถใช�ประโยชน�ท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรม พาณิชยกรรม 
คลังสินค�า สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปJนการส%วนใหญ% สําหรับการใช�ประโยชน�
ท่ีดินเพ่ือกิจการอ่ืนให�ได�ใช�ได�ไม%เกินร�อยละ 10 ของท่ีดินประเภทนี้ ห�ามใช�ประโยชน�ในท่ีดินเพ่ือกิจการตามท่ี
กําหนดดังต%อไปนี้ 

๑. โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว%าด�วยโรงงาน เว�นแต%โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกท่ีกําหนดให�ดําเนินการได�ตามบัญชีท�ายข�อกําหนดนี้ท่ีอยู%ห%างจากชายฝPxงทะเลไม%น�อยกว%า ๒๐๐ เมตร 
และโรงงานบําบัดน้ําเสียของชุมชน 

๒. สถานท่ีบรรจุก̀าซ สถานท่ีเก็บก̀าซ และห�องบรรจุก̀าซตามกฎหมายว%าด�วยการบรรจุก̀าซ     
ปeโตเลียมเหลว  แต%ไม%หมายความรวมถึงสถานีบริการท่ีอยู%ห%างจากชายฝPxงทะเลไม%น�อยกว%า ๒๐๐ เมตร          
ร�านจําหน%ายก̀าซ สถานท่ีใช�ก̀าซ และสถานท่ีจําหน%ายอาหารท่ีใช�ก̀าซ 

๓. สถานท่ีใช�ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือจําหน%ายท่ีต�องขออนุญาตตามกฎหมายว%าด�วยการ
ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เว�นแต%เปJนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีอยู%ห%างจากชายฝPxงทะเลไม%น�อยกว%า ๒๐๐ เมตร 

๔. จัดสรรท่ีดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
๕. จัดสรรท่ีดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม เว�นแต%เปJนส%วนหนึ่งของการจัดสรรท่ีดินเพ่ือการอยู%

อาศัยและมีพ้ืนท่ีไม%เกินร�อยละห�าของพ้ืนท่ีโครงการท้ังหมด 
๖. การอยู%อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรม ประเภทห�องแถวหรือตึกแถว เว�นแต%เปJนการ

ดําเนินการในโครงการจัดสรรท่ีดินเพ่ือการอยู%อาศัย และมีพ้ืนท่ีไม%เกินร�อยละห�าของพ้ืนท่ีโครงการท้ังหมด 
๗. การอยู%อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนานใหญ% 
๘. การอยู%อาศัยประเภทห�องชุดอาคารซุด หรือหอพัก 

ในกรณีท่ีมีการใช�ประโยชน�ท่ีดินเพ่ือการจัดสรรท่ีดินประกอบพาณิชยกรรมตาม ๕ และเพ่ือ
การอยู%อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห�องแถวหรือตึกแถวตาม ๖ ตําเนินการในโครงการจัดสรรท่ีดิน
เดียวกัน ให�ใช�ประโยชน�ท่ีดินเพ่ือกิจการดังกล%าวรวมกันไม%เกินร�อยละห�าของพ้ืนท่ีโครงการท้ังหมด 

เม่ือวิเคราะห�ขอบข%ายการประกอบกิจกรรมในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเมืองแกลง เห็นได�ว%าพ้ืนท่ี
ถูกกําหนดในร%างข�อกําหนดผังเมืองรวมสามารถท่ีจะทําการส%งเสริมอาชีพด�านการเกษตรท้ังด�านพืชและด�าน
สัตว� การส%งเสริมสถานประกอบการท่ีไม%ขัดต%อข�อกําหนดเช%น ร�านจําหน%ายก̀าซ สถานท่ีใช�ก̀าซ และสถานท่ี
จําหน%ายอาหารท่ีใช�ก̀าซ การจัดสรรท่ีดินเพ่ือการอยู%อาศัย สามารถส%งเสริมการจัดการสิ่งแวดล�อมภายใน
เทศบาล การให�บริการประชาชนด�านสาธารณูปโภค การส%งเสริมด�านสาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและ 
วัฒนธรรม รวมถึงคุณภาพชีวิตต%างๆ ของประชาชนในตําบลได� 

 
 
 
 
 
 



ผลการวิเคราะห�ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปXจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท'องถ่ินด'วยเทคนิค  SWOT Analysis 

เปJนการประเมินโดยวิเคราะห�ถึงโอกาส  และภาวะคุกคามหรือข�อจํากัด  อันเปJนภาวะ
แวดล�อมภายนอกท่ีมีผลต%อการพัฒนาด�านต%าง ๆ  ของท�องถ่ิน  ซ่ึงท้ังหมดเปJนการประเมินสถานภาพของ
ท�องถ่ินในปPจจุบัน  โดยเปJนการตอบคําถามว%า  “ปPจจุบันท�องถ่ินอยู%จุดไหน” สําหรับใช�เปJนประโยชน�ในการ
กําหนดการดําเนินงานในอนาคตต%อไป  ท้ังนี้โดยใช�เทคนิค  SWOT  Analysis  การพิจารณาถึงปPจจัยภายใน 
ได�แก% จุดแข็ง (Strength-S) จุดอ%อน  (Weak-W)  และปPจจัยภายนอกได�แก%โอกาส  (Opportunity-O)  และ
อุปสรรค  (Threat-T)  เปJนเครื่องมือ 

จุดแข็ง  (Strengths -S) 
1) เทศบาลตําบลเมืองแกลงเปJนองค�กรท่ีมีศักยภาพในการให�บริการสาธารณะ  
2) ทรัพยากรภายในองค�การมีความพร�อมพอสมควรในการให�บริการสาธารณะแก%

ประชาชน   ในเขตเทศบาล 
3) โครงสร�างพ้ืนฐานด�านสาธารณูปโภคมีความครอบคลุมท่ัวถึงเกือบเต็มพ้ืนท่ี 
4) มีการอนุรักษ�วัฒนธรรมประเพณีท่ียั่งยืนและเข�มแข็ง เช%น งานประเพณีตักบาตรออก

พรรษา งานประเพณีสงกรานต� งานประเพณีลอยกระทง งานบุญกลางบ�าน ฯลฯ 
5)  มีความสามารถในการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลตําบลเมืองแกลง 1 แห%ง สามารถขยายโอกาสการเรียนให�กับเด็กและเยาวชน ประชาชน ผู�สูงอายุ 
สามารถเปJนศูนย�การเรียนรู�ในชุมชนได�ในอนาคต 

6)  มีสถานท่ีท%องเท่ียวท่ีพร�อมจะทําการพัฒนาและฟijนฟู 
7)  นักท%องเท่ียวสามารถใช�เส�นทางคมนาคม สายสุขุมวิทและบ�านบึง-แกลง เพ่ือผ%านไปยัง

แหล%งท%องเท่ียว ระยอง จันทบุรี ตราด ได�อย%างสะดวก 
8)  มีแม%น้ําประแสไหลผ%าน เปJนแหล%งท%องเท่ียวเชิงอนุรักษ�และปaาชายเลนท่ีสมบูรณ� 
จุดอ+อน (Weaknesses-W) 
1)  ประชากรแฝงยากต%อการควบคุม ดูแล  มีผลต%อความร%วมมือในการพัฒนาท�องถ่ิน  และ

อาจก%อให�เกิดปPญหาความม่ันคง การรักษาความสงบเรียบร�อยภายในพ้ืนท่ี 
2)  ขาดข�อมูลพ้ืนฐานด�านประชากรท่ีชัดเจน ส%งผลต%อการบริหารพัฒนาท�องถ่ิน 
3)  การบริการด�านสาธารณูปโภคโครงสร�างพ้ืนฐานไม%เพียงพอต%อความต�องการ 
4)  บางพ้ืนท่ีเกิดอุทกภัยบ%อยครั้งทําให�พืชผลทางการเกษตรเสียหาย 
5)  สถานท่ีท%องเท่ียวขาดการดูแลพัฒนาฟijนฟู  ขาดการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนทราบ  

อย%างท่ัวถึงในเรื่องแหล%งท%องเท่ียว 
6)  บางพ้ืนท่ีขาดการมีส%วนร%วมของประชาชน  ในการร%วมกันกําหนดทิศทาง  ประเด็น

ปPญหาการพัฒนาท�องถ่ิน  จึงทําให�ไม%สามารถแก�ปPญหาได�ตรงความต�องการ 
7)  ประชาชนขาดความรู�ความเข�าใจในระบบประชาธิปไตยข้ันพ้ืนฐาน  และการมีส%วนร%วม

ในการพัฒนาท�องถ่ินประชาชนไม%รู�เรื่องกระจายอํานาจและขาดทัศนคติพ่ึงตนเอง 
8)  ประชาชนเข�ามามีส%วนร%วมในการจัดกิจกรรมด�านต%างๆ ของท�องถ่ินน�อย 
9)  เจ�าหน�าท่ีและประชาชนไม%สามารถพูดภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน รวมถึงยังไม%มีความ

เข�าใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียนอย%างแท�จริง 
10)  บุคลากรเทศบาลไม%เพียงพอตามภารกิจรับผิดชอบการถ%ายโอนอํานาจ 
11)  พ้ืนท่ีเอกชนว%างเปล%า ขาดการจัดการใช�ท่ีดินทําให�ขาดการพัฒนาใช�ประโยชน�ท่ีดินเท%าท่ีควร 
12)  ขาดพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือพักผ%อนและนันทนาการ 



โอกาส  (Opportunities-O) 
1. รัฐธรรมนูญแห%งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  กําหนดไว�ว%าการบริหารราชการ

แผ%นดิน เรื่องรัฐต�องกระจายอํานาจให�องค�กรปกครองส%วนท�องถ่ินพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของท�องถ่ิน
ได�เอง โดยคํานึงถึงเจตนารมณ�ของประชาชนในท�องถ่ิน และส%งเสริมให�องค�กรปกครองส%วนท�องถ่ินเปJน
หน%วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและมีส%วนร%วมในการตัดสินใจแก�ไขปPญหาในพ้ืนท่ี และองค�กร
ปกครองส%วนท�องถ่ิน  ย%อมมีความเปJนอิสระในการกําหนดนโยบาย  การปกครอง  การบริหาร  การจัดบริการ
สาธารณะท่ีมีความหลากหลาย  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลังและมีอํานาจหน�าท่ีของตนเอง
โดยเฉพาะ 

2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก%องค�กรปกครองส%วน
ท�องถ่ิน  พ.ศ. 2542  กําหนดให�องค�กรปกครองส%วนท�องถ่ินมีอํานาจหน�าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะ
เพ่ือประโยชน�ในท�องถ่ิน  โดยท่ีหน%วยงานราชการส%วนกลางและส%วนภูมิภาคส%งเสริมและสนับสนุนการถ%ายโอน
ภารกิจให�แก%องค�กรปกครองส%วนท�องถ่ิน ตามแผนการกระจายอํานาจ 6  ด�าน  ทําให�เทศบาล มีโอกาสได�รับ
การจัดสรรท้ังงบประมาณ  การฝ�กอบรมความรู�  ศักยภาพของเจ�าหน�าท่ี  และมีอํานาจหน�าท่ีในการควบคุม  
ดูแล  ปVองกันและแก�ไขเพ่ิมมากข้ึน  ทําให�สามารถดําเนินการแก�ไขปPญหาความเร%งด%วนได�อย%างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห%งชาติฉบับท่ี 11 เน�นการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ส%งเสริมเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม%แบบผสมผสาน  เพ่ือแก�ไขปPญหาความยากจน  
กระตุ�นให�ชุมชนพ่ึงตนเอง 

4. รัฐบาลมีแนวนโยบายการส%งเสริม การมีส%วนร%วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก%
ประชาชน  เพ่ือให�เกิดความรู�  ความเข�าใจเก่ียวกับประชาธิปไตย  เปJนการกระตุ�นและส%งเสริมให�ประชาชนเข�า
มามีส%วนร%วมในการบริหารจัดการท�องถ่ินของตนเองมากข้ึน 

5. มีการเสริมสร�างธรรมาภิบาลในภาครัฐ  เน�นประสิทธิภาพ  ประหยัด เปJนธรรม โปร%งใส  
เปeดโอกาสให�ภาคประชาชนเข�ามามีส%วนร%วมคิด  ตัดสินใจ  และร%วมรับผลประโยชน� 

6. จังหวัดระยองดําเนินการการท%องเท่ียว  ส%งผลต%อการพัฒนาแหล%งท%องเท่ียว ให�เปJนท่ีรู�จัก
และเปJนการส%งเสริมเศรษฐกิจด�านการท%องเท่ียว 

7. รัฐบาลมีการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ส%งผลให�เกิดประโยชน�ต%อการ
พัฒนา  ปลูกฝPงค%านิยม  อยู%แบบพอเพียงให�แก%ประชาชน 

8. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  กรณีโครงการเร%งด%วนและโครงการเกินศักยภาพ 
มีหลายช%องทาง  ได�แก% อบจ.  จังหวัด  กรมท่ีสังกัดและหน%วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 

9. การถ%ายโอนภารกิจของภาครัฐในด�านการศึกษา การสาธารณสุขให�กับองค�กรปกครอง
ส%วนท�องถ่ินมีความต%อเนื่องส%งผลให� เทศบาลตําบลเมืองแกลงมีงบประมาณด�านการศึกษาและด�านสาธารณสุข
เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 

10. การขับเคลื่อนประเทศชาติตามยุทธศาสตร� "ประชารัฐ" ของรัฐบาล มีส%วนส%งเสริม
กระตุ�นเศรษฐกิจ ท้ังการสร�างรายได� สร�างอาชีพ  เปJนการร%วมมือกันในการสร�างสรรค� สร�างพลังในการทํา
ความดีให�ประเทศชาติ การสร�างความเข�มแข็งให�กับเกษตรกร ผู�เปJนกระดูกสันหลังของประเทศ ด�วยการ
แก�ปPญหาหนี้สินนอกระบบ การเข�าถึงแหล%งเงินทุน ลดต�นทุนการผลิต พัฒนาแหล%งน้ําและระบบชลประทาน 
รวมไปถึงการพัฒนาสวัสดิการสังคม และการปลูกฝPงวินัยการออม ให�ครอบคลุมถึงเกษตรกรและผู�มีรายได�น�อย
ท่ีประกอบอาชีพอิสระ 

 
 



อุปสรรคหรือข'อจํากัด  (Threats-T) 
1. สภาวการณ�ทางการเมืองและเศรษฐกิจในระดับประเทศและภูมิภาคส%งผลต%อการพัฒนา

ท�องถ่ิน 
2. การรับค%านิยมตะวันตกทําให�เกิดการบริโภคนิยมมากข้ึน  เกิดหนี้สิน  ประชาชนมีรายจ%าย

มากกว%ารายได� 
3. แรงงานต%างด�าวท่ีเข�ามาในท�องถ่ิน  ทําให�การจ�างงานคนไทยโดยคนไทยน�อยลง 
4. เทศบาลมีหน�าท่ีและภารกิจต�องปฏิบัติมาก แต%มีอํานาจตามระเบียบกฎหมายมีน�อยทําให�ไม%

สามารถแก�ปPญหาอย%างเปJนรูปธรรม 
5. ผลกระทบจากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เช%น อากาศเปJนพิษ น้ําเสีย 

ผลการวิเคราะห�การพัฒนาแบบบูรณาการ (Integration) ในเชิงพ้ืนท่ีและการพัฒนา
ท'องถ่ินสู+ความเช่ือมโยงการพัฒนาระดับ อําเภอ จังหวัด และประเทศ 

เทศบาลตําบลเมืองแกลงได�กําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร� (Positioning) การพัฒนาท�องถ่ิน
หลักในการขับเคลื่อนไว� ดังนี้  

เรื่องท่ี ๑ การพัฒนาส%งเสริม สนับสนุนด�านการศึกษา โดยส%งเสริมและสนับสนุนการจัดการ
การศึกษาให�มีคุณภาพทุกระดับ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให�มีความเปJนมืออาชีพ 

เรื่องท่ี ๒ การพัฒนาและส%งเสริมการท%องเท่ียวเชิงอนุรักษ�อย%างสมดุลและยั่งยืนโดยสนับสนุน
การท%องเท่ียวและการสนับสนุนด�านอาชีพให�ประชาชนมีรายได� 

เรื่องท่ี ๓ การอนุรักษ�และพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อมและด�านการ
สาธารณสุขให�ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 
 
 
 
 

การพัฒนาส+งเสริม 
สนับสนุนด'าน

การศึกษา 

การพัฒนาและ
ส%งเสริมการท%องเท่ียว

เชิงอนุรักษ� 
และสนับสนุนด�าน

อาชีพให�ประชาชนมี
รายได� 

การอนุรักษ�และ 
พัฒนาบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม
และด�านการสาธารณสุขให�
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 



จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร� 

กรอบแนวคิด แนวทางการพัฒนา 

การพัฒนาส%งเสริม 
สนับสนุนด�าน
การศึกษา 

โดยส%งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการการศึกษาให�มีคุณภาพ 
ทุกระดับ สร�างแหล%งเรียนรู� / ช%อง
ท%องในการเรียนรู� พัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาให�มีความเปJนมือ
อาชีพ 

- ส%งเสริมกีฬาและนันทนาการแก%เด็ก เยาวชน 
และประชาชน 

- ส%งเสริมการศึกษา แห%งเรียนรู� ของเด็ก เยาวชน 
ประชาชน 

การพัฒนาและ
ส%งเสริมการ
ท%องเท่ียวเชิง
อนุรักษ�อย%างสมดุล
และยั่งยืนโดย
สนับสนุนการ
ท%องเท่ียวและการ
สนับสนุนด�าน
อาชีพให�ประชาชน
มีรายได� 

โดยส%งเสริมการท%องเท่ียวเชิง
อนุรักษ� รักษาสมดุลระหว%าง
นักท%องเท่ียวและสถานท่ีท%องเท่ียว 
เพ่ือให�เกิดความยั่งยืน รวมถึง
ส%งเสริมสร�างอาชีพ รายได� ให�แก%
ประชาชน และอนุรักษ� สืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณีและวันสําคัญ
ของชาติ เพ่ือสร�างจิตสํานึกรัก หวง
แหน ร%วมสืบทอดรักษาไว�ซ่ึง 
อัตลักษณ�เมืองแกลง 

- ส%งเสริมอนุรักษ� ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีและวันสําคัญของชาติ 

- ส%งเสริมอาชีพ เพ่ิมรายได�แก%ประชาชน และ
ส%งเสริมการท%องเท่ียว 

การอนุรักษ�และ
พัฒนาบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล�อมและ
ด�านการ
สาธารณสุขให�
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

โดยส%งเสริมอนุรักษ�และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม เพ่ือให�สิ่งแวดล�อมใน
เมืองมีประสิทธิภาพ ได�มาตรฐาน 
ส%งเสริมบริการด�านสาธารณสุขแก%
ประชาชน ให�มีสุขภาพท่ีดี และ
ส%งเสริมสวัสดิการต%างๆ แก% เด็ก 
สตรี คนชรา ผู�พิการและ
ผู�ด�อยโอกาส รวมถึงการรักษา
ความสงบเรียบร�อย เพ่ือให�
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

- ส%งเสริมการอบรม สร�างจิตสํานึก การมีส%วน
ร%วมของประชาชนในการรณรงค� อนุรักษ� 
ปVองกัน เฝVาระวัง บําบัด ฟijนฟู รักษา บริหาร
จัดการด�านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

- ส%งเสริมการสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

- ส%งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห� เด็ก สตรี 
คนชรา ผู�พิการ และผู�ด�อยโอกาส 

- ส%งเสริมสนับสนุน ให�ความรู� ความพร�อม 
ปVองกัน แก�ไข ด�านอัคคีภัย เหตุจราจรทาง
ถนน และการรักษาความสงบเรียบร�อย 

 
 
 
 
 
 



วิสัยทัศน�(vision) และ พันธกิจ (mission) การพัฒนาท'องถ่ิน 

วิสัยทัศน�  (Vision)   

“องค�กรแห+งการบริหารจัดการท่ีดี  ยกระดับคุณภาพชีวิต  น'อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  มุ+งสู+สังคมแห+งการเรียนรู'  อนุรักษ�  สืบสานวัฒนธรรมประเพณี  รักษาส่ิงแวดล'อม” 

พันธกิจ  (mission) 

- จัดให�มีการปรับปรุง บํารุง รักษา พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
วางระบบผังเมือง และปรับปรุงภูมิทัศน�  ให�ได�มาตรฐานและเพียงพอต%อความต�องการของประชาชน 

- ส%งเสริมการศึกษา กีฬา และนันทนาการ เพ่ือพัฒนาสุขภาพและอนามัยของประชาชน  
- ส%งเสริมอาชีพและการท%องเท่ียว ตลอดจนน�อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ� 

วัฒนธรรม  ประเพณีภูมิปPญญาของท�องถ่ิน 
- ส%งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู�สูงอายุ  คนพิการ และการสังคมสงเคราะห� 
- จัดให�มีการปVองกัน ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของประชาชนการ

ปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- ส%งเสริมและสนับสนุนให�มีการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
- การปVองกันและระงับโรคติดต%อ รวมท้ังการบริการด�านสาธารณสุข 
- สร�างระบบการบริหารจัดการท่ีดี โดยให�ประชาชนมีส%วนร%วมในการตัดสินใจการวางแผน 

การตรวจสอบเพ่ือให�ความโปร%งใสและเปJนธรรม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
- พัฒนาบุคลการ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให�การบริการเปJนไปด�วยความรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 

เป=าประสงค�  (Goals)   

1. เพ่ือพัฒนาปรับปรุง บํารุง รักษา พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ครอบคลุมท่ัวท้ังเขตเทศบาล ให�ความสําคัญกับการพัฒนาแหล%งน้ํา วางระบบผังเมือง และปรับปรุงภูมิทัศน� ให�
ได�มาตรฐานและเพียงพอต%อความต�องการของประชาชน 

2. เพ่ือพัฒนาส%งเสริมอาชีพและการท%องเท่ียว  ตลอดจนน�อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประชาชนมีส%วนร%วมในการอนุรักษ� ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ ภูมิปPญญาถ่ินของท�องถ่ิน 

3. เพ่ือพัฒนาส%งเสริมด�านกีฬาและนันทนาการให�แก% เด็ก เยาวชน ประชาชน มีสุขภาพ
ร%างกายแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  

-  ส%งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลตามอํานาจหน�าท่ี ให�สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา 

4. เพ่ือให�กลุ%มสตรี เด็ก เยาวชน ประชาชน ได�มีการพัฒนา  ตลอดจนผู�สูงอายุและผู�พิการ
ได�รับสวัสดิการ การดูแลอย%างท่ัวถึง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน  

-  ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนทุกครัวเรือน 
5. เ พ่ือส%ง เสริมและสนับสนุนให�ประชาชนและชุมชน มีส% วนร%วมในการอนุรักษ�

ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล�อม 
-  พัฒนาจัดการด�านสาธารณสุขให�ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนทุกครัวเรือน 



6.  เพ่ือให�ประชาชนมีความรู�ความเข�าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  และการมี
ส%วนร%วมของประชาชนในการบริหารจัดการท�องถ่ินมากข้ึน มีคุณธรรมจริยธรรม รอบรู�กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง  

-  การบริหารจัดของเทศบาลมีการจัดสรรทรัพยากรทําให�เกิดความพร�อมต%อการให�บริการ
ประชาชนมากยิ่งข้ึนประชาชนในการบริหารจัดการท�องถ่ินมากข้ึน มีคุณธรรมจริยธรรม รอบรู�กฎหมายท่ี
เก่ียวข�อง การบริหารจัดของเทศบาลตําบลเมืองแกลลงมีการจัดสรรทรัพยากรทําให�เกิดความพร�อมต%อการ
ให�บริการประชาชนมากยิ่งข้ึน 

7.  เจ�าหน�าท่ีและประชาชนมีความรู�ความเข�าใจต%อการเข�าสู%ประชาคมอาเซียน สามารถพูด
ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนได�พอสมควร ในส%วนของการสัญจรมีการปรับปรุงเส�นทางคมนาคมในตําบล
รองรับ 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาเทศบาลตําบลเมืองแกลง  ได'กําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนา  
ไว'  6  ด'านประกอบด'วย 

1.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด'านโครงสร'างพ้ืนฐาน 
1.1  ก%อสร�าง ปรับปรุง บํารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท�า ท%อระบายน้ํา ไฟฟVาสาธารณะ 

ประตูระบายน้ํา ท%าเทียบเรือ เส�นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน� 
1.2 ก%อสร�าง ปรับปรุง ท%อประปา  ขยายเขตระบบประปา และกําลังผลิต 

2.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด'านเศรษฐกิจ การท+องเท่ียว การส+งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและ
ประเพณี 

2.1  ส%งเสริมอนุรักษ�  ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและวันสําคัญของชาติ 
2.2  ส%งเสริมอาชีพ เพ่ิมรายได�แก%ประชาชน และส%งเสริมการท%องเท่ียว 

3.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด'านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
3.1  ส%งเสริมกีฬาและนันทนาการแก%เด็ก เยาวชน และประชาชน 
3.2  ส%งเสริมการศึกษา แหล%งเรียนรู� ของเด็ก เยาวชน ประชาชน 

4.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด'านสังคมและส+งเสริมคุณภาพชีวิต 
4.1  ส%งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห� เด็ก สตรี คนชราผู�พิการ และผู�ด�วยโอกาส 
4.2  ส%งเสริม สนับสนุน ให�ความรู� ความพร�อม ปVองกัน แก�ไข ด�านอัคคีภัย เหตุจราจรทาง

ถนน และการรักษาความสงบเรียบร�อย 

5.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด'านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล'อม 
5.1  ส%งเสริมการอบรม สร�างจิตสํานึก การมีส%วนร%วมของประชาชนในการรณรงค� อนุรักษ�

ปVองกัน เฝVาระวัง  บําบัด ฟijนฟู รักษา บริหารจัดการด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
5.2 ส%งเสริมการสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

6.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด'านการบริหารจัดการท่ีดี 

6.1 ส%งเสริมการมีส%วนร%วมของประชาชน ในการพัฒนาท�องถ่ิน 
6.2 ส%งเสริมความรู� ความเข�าใจ เก่ียวกับกิจกรรมของท�องถ่ิน และการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
6.3 การปรับปรุง ประชาสัมพันธ� เผยแพร%ข�อมูล ข%าวสาร และพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช�ให�

ทันสมัย 
 



 


