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สวนที ่ 4  

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 
  
4 .1  วิสัยทัศนการพฒันาขององคการบรหิารสวนตาํบล 

องคการบรหิารสวนตําบลบันนังสตา  ไดกาํหนดวิสัยทัศน เพ่ือเปนสภาพการณในอุดมคติซ่ึง 
เปนจุดมุงหมายและปรารถนา  คาดหวังท่ีจะใหเกดิข้ึนหรอืบรรลุผลในอนาคตขางหนาดังน้ี 

 
        

เมืองนาอยู       เศรษฐกจิพอเพยีง         สังคมกาวไกล         รกัษสิ่งแวดลอม 
 
 
พนัธกจิหลักการพฒันา 

1. จัดใหมีและบํารงุรกัษาทางบก และทางนํ้า รวมท้ังระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอยาง
ท่ัวถึง 

2. สงเสรมิการประกอบอาชีพและเพ่ิมรายไดในภาคเกษตรกรรมและการทองเท่ียว 
3. สงเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4. สงเสรมิการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5. สนับสนุนและสงเสรมิสวัสดิการ และนันทนาการ 
6. สงเสรมิความเขมแข็งแกชุมชน การมีสวนรวมของประชาชน 
7. สงเสรมิและพัฒนาเทคโนโลยีเขาสูชุมชน 
8. สงเสรมิการอนุรกัษและพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 
จดุมุงหมายเพื่อการพฒันาท่ียั่งยืน 

1. การคมนาคมท้ังทางบกและทางนํ้า รวมท้ังระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอยางท่ัวถึง 
2. ประชาชนมีอาชีพและมีรายไดเพียงพอในการดํารงชีพ 
3. ประชาชนไดรบัการบรกิารดานสาธารณสุขท่ีดี 
4. ประชาชนมีความรู มีคุณธรรม มีการสืบทอดประเพณีอันดีงาม กจิกรรมทางศาสนา และวัฒนธรรม
ทองถ่ิน 
5. ประชาชนไดรบัสวัสดิการและสังคมสงเคราะหแกคนยากจน คนพิการ เด็กและผูสูงอายุ 
6. ประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน และสงเสรมิระบอบประชาธิปไตย 
7. เด็ก เยาวชนและประชาชนมีความรูในการใชเทคโนโลยีตาง  ๆไดอยางมีประสิทธิภาพ 
8. ชุมชนมีสวนรวมในการรกัษาทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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4 .2  ยุทธศาสตรการพฒันา 

องคการบรหิารสวนตําบลบันนังสตา  ไดกาํหนดยุทธศาสตรการพัฒนาไว  5  ดาน  ดังน้ี 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี  1   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี  2   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกจิ 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี  3   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี  4   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง  การปกครอง 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี  5   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอม 
 

แนวทางการพฒันาทองถิ่น 
1.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนา 

1. กอสราง  ปรบัปรงุ  บํารงุรกัษาถนน  สะพาน  ทอระบายนํ้า  ไฟฟา 
2. พัฒนาระบบจราจร  และการวงผังเมือง 
3. กอสราง  ปรบัปรงุ  บํารงุรกัษา  การพัฒนาแหลงนํ้า 

2.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานเศรษฐกจิ 
 แนวทางการพัฒนา 

      1. การสงเสรมิอาชีพ และสรางรายได 
     2. สงเสรมิการเกษตร และการทองเท่ียว 
3 . ยุทธศาสตรการพฒันาดานสังคม 

    แนวทางการพัฒนา 
      1. การปองกนัรกัษา และสงเสรมิสุขภาพอนามัย 

       2. สงเสรมิการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
       3. สงเสรมิสวัสดิการสังคม และนันทนาการ 
       4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน และการจัดระเบียบสังคม 

4 .  ยุทธศาสตรการพฒันาดานการเมือง การบรหิาร 
    แนวทางการพัฒนา 
       1. พัฒนาประสิทธิภาพขององคกร 
       2. พัฒนาบุคลากรและสงเสรมิการมีสวนรวมของประชาชน 
       3. การจัดเกบ็รายไดและประชาสัมพันธ 
       4. สงเสรมิและพัฒนาเทคโนโลยี 
     5 .  ยุทธศาสตรการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
          แนวทางการพัฒนา 
         1. บําบัดและฟนฟูทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
         2. สรางจิตสํานึกในการรกัษาทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
         3. การดูแลรกัษาท่ีสาธารณประโยชน 
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หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาทองถ่ินที่สอดคลองกับบทบาทหนาที ่

  การพัฒนาทองถ่ินยึดหลักการพัฒนาตามรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  ,                       
ตามนโยบายของรฐับาล  ,  แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 , แผนพัฒนาแผนพัฒนากลุม
จังหวัดภาคใตชายแดนภาคใต  , แผนพัฒนาจังหวัด  , และแผนพัฒนาอําเภอ  
 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย 
  รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีบทบัญญัติท่ีกาํหนดเปนนโยบาย
และหลักการท่ีสําคัญของรฐัในการกระจายอํานาจ ดังน้ี 
  มาตรา  281  ภายใตบังคับมาตรา 1  รฐัจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน  และสงเสรมิใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ   และมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไข
ปญหาในพ้ืนท่ี 
  ทองถ่ินใดมีลักษณะท่ีจะปกครองตนเองได   ยอมมีสิทธิจัดต้ังเปนองคกรปกครอง                   
สวนทองถ่ิน  ท้ังน้ี  ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
  มาตรา  2 8 2   การกาํกบัดูแลองคกรปกค รองสวนทองถ่ินตองทําเทาท่ีจําเปนและมี
หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีชัดเจนสอดคลองและเหมาะสมกบัรปูแบบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ท้ังน้ี  ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  โดยตองเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ินหรอืประโยชน
ของประเทศเปนสวนรวม  และจะกระทบถึงสาระสําคัญแหงหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณของ
ประชาชนในทองถ่ิน  หรอืนอกเหนือจากท่ีกฎหมายบัญญัติไวมิได  
  ในการกาํกบัดูแลตามวรรคหน่ึง  ใหมีการกาํหนดมาตรฐานกลางเพ่ือเปนแนวทางใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเลือกไปปฏิบัติไดเอง   โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความแตกตางในระดับของการ
พัฒนาและประสิทธิภาพในการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละรปูแบบโดยไมกระทบตอ
ความสามารถในการตัดสินใจดําเนินงานตามความตองการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  รวมท้ังจัดใหมี
กลไกการตรวจสอบการดําเนินงานโดยประชาชนเปนหลัก 
  มาตรา  283  องคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมีอํานาจหนาท่ีโดยท่ัวไปในการดูแลและ
จัดทําบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน   และยอมมีความเปนอิสระในการกาํหนด
นโยบาย  การบรหิาร  การจัดบรกิารสาธารณะ  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอํานาจ
หนาท่ีของตนเอง  โดยเฉพาะ  โดยตองคํานึงถึงความสอดคลองกบัการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเปน
สวนรวมดวย 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมไดรบัการสงเสรมิและสนับสนุนใหมีความเขมแข็ง                        
ในการบรหิารงานไดโดยอิสระและตอบสนองตอความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ  
สามารถพัฒนาระบบการคลังทองถ่ินใหจัดบริการสาธารณะไดโดยครบถวนตามอํานาจหนาท่ี   จัดต้ังหรอื
รวมกนัจัดต้ังองคการเพ่ือการจัดทําบรกิารสาธารณะตามอํานาจหนาท่ี  เพ่ือใหเกดิความคุมคาเปนประโยชน   
และใหบรกิารประชาชนอยางท่ัวถึง 
  ใหมีกฎหมายกาํหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ  เพ่ือกาํหนดการแบงอํานาจหนาท่ี
และจัดสรรรายไดระหวางราชการสวนกลาง และราชการสวนภูมิภาคกบัองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   และ
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกนัเอง   โดยคํานึงถึงการกระจายอํานาจเพ่ิมข้ึนตามระดับ
ความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละรปูแบบ รวมท้ังกาํหนดระบบตรวจสอบและประเมินผล  
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โดยมีคณะกรรมการประกอบดวยผูแทนหนวยราชการท่ีเกี่ยวของ   ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   และ
ผูทรงคุณวุฒิ  โดยมีจํานวนเทากนัเปนผูดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย 
  ใหมีกฎหมายรายไดทองถ่ิน  เพ่ือกาํหนดอํานาจหนาท่ีในการจัดเกบ็ภาษีและรายไดอ่ืนของ
องคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน   โดยมีห ลัก เกณฑท่ีเหมาะสมตามลักษณะของภาษีแตละชนิด                                
การจัดสรรทรพัยากรในภาครฐั  การมีรายไดท่ีเพียงพอกบัรายจายจามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทอง ถ่ิน   ท้ังน้ี   โดยคํานึงถึงระ ดับข้ันการพัฒนาทางเศรษฐกจิของทองถ่ิน   สถานะทางการคลัง                 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และความย่ังยืนทางการคลังของรฐั 
  ในกรณีท่ีมีการกาํหนดอํานาจหนาท่ีและการจัดสรรรายไดใหแกองคกรปกครอง                         
สวนทองถ่ินแลว   คณะกรรมการตามวรรคสามจะตองนําเรื่องดังกลาวมาพิจารณาทบทวนใหม                            
ทุกระยะเวลาไมเกนิหาป  เพ่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมของการกาํหนดอํานาจหนาท่ีและการจัดสรรรายไดท่ี
ไดกระทําไปแลว  ท้ังน้ี  ตองคํานึงถึงการกระจายอํานาจเพ่ิมข้ึนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนสําคัญ 
  การดําเนินการตามวรรคหา  เม่ือไดรบัความเห็นชอบจากคณะรฐัมนตรแีละรายงานรฐัสภา
แลว  ใหมีผลบังคับได 
  มาตรา  287  ประชาชนในทองถ่ินมีสิทธิมีสวนรวมในการบรหิารกจิการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองจัดใหมีวิธีการท่ีใหประชาชนมีสวนรวมดังกลาวไดดวย 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองรายงานการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํา
งบประมาณ  การใชจาย  และผลการดําเนินงานในรอบป  เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและ
กาํกบัการบรหิารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  มาตรา  289   องคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมีอํานาจหนาท่ีบํารงุรกัษาศิลปะ   จารตี
ประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน  และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมีสิทธิท่ีจะจัดการศึกษาอบรมและการฝกอาชีพตามความ
เหมาะสม  และความตองการภายในทองถ่ินน้ัน  และเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอบรมของรฐั   โดย
คํานึงถึงความสอดคลองกบัมาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติ 
  การจัดการศึกษาอบรมภายในทองถ่ินตามวรรคสอง   องคกรปกครองสวนทองถ่ิน                     
ตองคํานึงถึงการบํารงุรกัษาศิลปะ  จารตีประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน  และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินดวย 
  มาตรา  290   องคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมีอํานาจหนาสงเสรมิและรกัษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 

  กฎหมายตามวรรคหน่ึงอยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปน้ี 
  (1 )  การจัดการ  การบํารงุรกัษา   และการใชประโยชนจากทรพัยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ี 
  (2)  การเขาไปมีสวนรวมในการบํารงุรกัษาทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีอยูนอกเขต
พ้ืนท่ี  เฉพาะในกรณีท่ีอาจมีผลกรทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีของตน 
  (3)  การมีสวนรวมในการพิจาณาเพ่ือรเิริ่ มโครงการหรอืกจิกรรมใดนอกเขตพ้ืนท่ีซ่ึงอาจมี
ผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอมหรอืสุขภาพอนามัยของประชาชนในพ้ืนท่ี 
  (4)  การมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน 
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นโยบายรัฐบาล 
 

หลักการของนโยบายการบรหิารราชการแผนดินของรฐับาลจะยึดหลักการบรหิารท่ีมีความ 
ยืดหยุนท่ีคํานึงถึงพลวัตรการเปล่ียนแปลงของปจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินนโยบายของรฐับาล
โดยรฐับาลจะรายงานตอรฐัสภาเม่ือมีความจําเปนตองปรบัปรงุนโยบายใหเกดิประโยชนตอประเทศใหมากท่ีสุด
นโยบายของรฐับาลมีจุดมุงหมาย 3 ประการคือ  
                    ประการท่ีหน่ึง   เพ่ือนําประเทศไทยไปสูโครงสรางเศรษฐกิจท่ีสมดุล  มีความเขมแข็งขอ
เศรษฐกจิภายในประเทศมากข้ึน                   

ประการท่ีสอง  เพ่ือนําประเทศไทยสูสังคมท่ีมีความปรองดองสมานฉันทและอยูบนพ้ืนฐาน 
ของหลักนิติธรรม 
                     ประการท่ีสาม  เพ่ือนําประเทศไทยไปสู การเปนประชาคมอาเซียนในป  2558 อยาง
สมบูรณโดยสรางความพรอมและความเขมแข็งท้ังทางดานเศรษฐกจิ  สังคมและวัฒนธรรมและการเมืองและความ
ม่ันคง 
                    เพ่ือใหการบรหิารราชการแผนดินสามารถบรรลุถึงภารกจิและดําเนินไปดวยแนวทางท่ีกลาว
มารฐับาลจึงไดกาํหนดนโยบายการบริหารราชการแผนดินไวโดยแบงการดําเนินการเปน  2 ระยะคือระยะ
เรงดวนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปแรกและระยะการบริหารราชการ 4 ปของรฐับาลเพ่ือใหมีการพัฒนาอยางมี
คุณภาพสมดุลย่ังยืนและมีภูมิคุมกนัตามหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงดังตอไปน้ี 

1.  นโยบายเรงดวนท่ีจะเริ่มดาํเนินการในปแรก  
1.1 สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟู ประชาธิปไตย  
1.2 กาํหนดใหการแกไขและปองกนัปญหายาเสพติดเปน “วาระแหงชาติ” โดยยึดหลักนิติธรรม 

                     1.3 ปองกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบในภาครฐัอยางจรงิจังโดยยึดหลัก
ความโปรงใสและมีธรรมาภิบาลท่ีเปนสากล    
                     1.4 สงเสรมิใหมีการบรหิารจัดการน้ําอยางบูรณาการและ เรงรดัขยายเขตพ้ืนท่ีชลประทาน
โดยเรงใหมีการบรหิารจัดการน้ําในระดับประเทศอยางมีประสิทธิภาพ    
                     1.5 เรงนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน ของประชาชนกลับมาสูพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต ควบคูไปกบัการขจัดความยากจน ยาเสพติดและอิทธิพลอํานาจมืดโดยนอมนํา กระแส
พระราชดํารสัพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เขาใจเขาถึงพัฒนา”   เปนหลักปฏิบัติในแนวทางสันติวีธี     
                     1.6 เรงฟนฟูความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือกบัประเทศเพ่ือนบานและนานาประเทศ
เพ่ือสนับสนุนการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิในภูมิภาครวมกนั    
                     1.7 แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและผูประกอบการ เน่ืองจากภาวะเงินเฟอ
และราคาน้ํามันเช้ือเพลิง  
                       1.8  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเพ่ิมกาํลังซ้ือภายในประเทศสรางสมดุลและ
ความเขมแข็งอยางมีคุณภาพใหแกระบบเศรษฐกจิมหภาค  
                      1.9  ปรบัลดภาษีเงินไดนิติบุคคลใหเหลือรอยละ  23  ในปพ.ศ. 2555  และลดลงเหลือ
รอยละ  20  ในป พ.ศ.2556 
                      1.10  สงเสรมิใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุนสนับสนุน สินเช่ือรายยอย                                 
                      1.11  ยกระดับราคาสินคาเกษตรและใหเกษตรกรเขาถึงแหลงเงินทุน   
                      1.12  เรงเพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียวท้ังในและนอกประเทศ  
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                      1.13  สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ  
                      1.14  พัฒนาระบบประกนัสุขภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบหลักประกนัสุขภาพถวน
หนา๓๐บาทรกัษาทุกโรคเพ่ือใหประชาชนทุกคนไดรบับรกิารอยางมีคุณภาพสะดวกรวดเรว็และเปนธรรม 
                      1.15  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ตใหแกโรงเรยีน           
                      1.16  เรงรดัและผลักดันการปฏิรปูการเมืองท่ีประชาชนมีสวนรวม 
  
                ในสวนของนโยบายท่ีจะดําเนินการภายในชวงระยะ ๔ ป ของรฐับาลชุดน้ี รฐับาลจะดําเนิน
นโยบายหลักในการบรหิารประเทศซ่ึงปรากฏตามนโยบายขอท่ี ๒ ถึงขอท่ี ๘ ดังตอไปน้ี  

2.  นโยบายความมั่นคงแหงรฐั  
2.1  เทิดทูนและพิทักษรกัษาไวซ่ึงสถาบันพระมหากษัตรยิ  
2.2  พัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพของกองทัพและระบบปองกนัประเทศ 

                     2.3  พัฒนาและเสรมิสรางความรวมมือระหวางประเทศ  
                     2.4  พัฒนาระบบการเตรยีมพรอมแหงชาติ โดยเนนการบรหิารวิกฤตการณเพ่ือรบัมือภัย
คุกคามดานตางๆท้ังท่ีเกดิจากภัยธรรมชาติและภัยท่ีมนุษย  
                     2.5  เรงดําเนินการแกไขปญหายาเสพติดองคกรอาชญากรรม การคามนุษย ฯลฯ  
                        

3 .  นโยบายเศรษฐกจิ  
3.1  นโยบายเศรษฐกจิมหภาค  
-  ดําเนินการใหมีการกระจายรายไดท่ีเปนธรรมใหแก คนสวนใหญของประเทศ 

                     -  สงเสรมิใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุน 
                     -  พัฒนาระบบสถาบันการเงินในประเทศ   

-  ปรบัโครงสรางภาษีอากรท้ังระบบเพ่ือสนับสนุน  
-  สงเสรมิและรักษาวินัยการคลัง 
-  ปรบัปรงุโครงสรางของรฐัวิสาหกจิ 
-  บรหิารสินทรพัยของประเทศท่ีมีอยูใหเกดิประโยชนและม่ันคง 
3.2  นโยบายสรางรายได  
-   สงเสรมิการทองเท่ียวจากท้ังภายนอกและภายในประเทศ 

                     -  ขยายบทบาทใหธุรกจิการเกษตรและอาหาร 
-  สงเสรมิและผลักดันใหอุตสาหกรรมพลังงานปโตรเลียมและพลังงานทดแทนสามารถ 
สรางรายไดจากความตองการภายในประเทศ  
-  ยกระดับความสามารถในการแขงขันและขยายชองทางการตลาดของธุรกจิอุตสาหกรรม  

ธุรกจิบรกิารในประเทศและธุรกจิวิสาหกจิชุมชน 
                    -  สงเสรมิใหผูประกอบการขยายการลงทุนไปประเทศเพ่ือนบาน 
                    -  ดึงดูดการลงทุนเขาสูประเทศในสาขาท่ีเปนการผลิตสินคาและบรกิาร 
                    -  เสรมิสรางกระบวนการสรางอาชีพสรางงานท่ีมีคุณภาพและมีรายไดสูงใหแกประชาชน  
อยางท่ัวถึงเปนระบบในทุกระดับช้ันความรู    
                    -  สงเสรมิการขยายความเช่ือมโยงทางเศรษฐกจิการคาการลงทุนและการเงิน 
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3.3 นโยบายปรบัโครงสรางเศรษฐกจิ  
3.3.1  ภาคเกษตร  
-  สงเสรมิสนับสนุนใหสภาเกษตรกรแหงชาติเปนกลไกของเกษตรกรในการส่ือสารกบัรฐับาล 
และรวมกนัพัฒนาเกษตรกรดวยตนเองตามเจตนารมณของกฎหมาย  
-  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชโดยการวิจัย และพัฒนาสายพันธุพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 

เพ่ือใหไดผลผลิตสูงตานทานตอโรคและแมลงศัตรพืูช 
                    -  เพ่ิมศักยภาพกระบวนการผลิตดานปศุสัตว ใหไดมาตรฐาน 

-  พัฒนาการประมงท้ังในการเพาะเล้ียงและในแหลงน้ําธรรมชาติ  
-  เสรมิสรางฐานรากของครวัเรือนเกษตรกร ใหเขมแข็ง 
-  จัดทําระบบทะเบียนครวัเรอืนเกษตรกร ท่ีมีขอมูลการเกษตรของครวัเรอืนครบถวนสามารถ 

เช่ือมโยงกบับัตรเครดิตสําหรบัเกษตรกรและมีการปรบัปรงุใหทันสมัยอยูเสมอ   
-  เรงรดัพัฒนาธุรกจิการเกษตรโดยการพัฒนา สถาบันเกษตรกรในดานธุรกจิสรางเกษตรกร 

รุนใหมจากโครงการกองทุนต้ังตัวได   
-  พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรมูลคาเพ่ิมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขันในตลาดโลก  
-  สงเสรมิเกษตรทฤษฎีใหมสงเสรมิการวิจัยและพัฒนาพันธุ 
3.2.2  ภาคอุตสาหกรรม  
-  ยกระดับความสามารถในการแขงขันของ ภาคอุตสาหกรรมในประเทศดวยการเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการผลิตการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ  
-  ยกระดับภาคอุตสาหกรรมเขาสูอุตสาหกรรมสรางสรรคท่ีใชปญญาใชเทคโนโลยี และใชภูมิ 

ปญญาทองถ่ินทดแทนอุตสาหกรรม ท่ีใชแรงงานเปนหลัก    
-  พัฒนาและสงเสรมิอุตสาหกรรมเกษตรแปรรปู บนฐานความรู ความคิดสรางสรรค ภูมิ 

ปญญาทองถ่ินและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลคา 
-  สรางความเขมแข็งใหแกวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมโดยสนับสนุนชองทางการ 

เขาถึงแหลงสินเช่ือผานสถาบันการเงินตาง  ๆ 
-  กาํหนดมาตรฐานและคุณภาพข้ันพ้ืนฐานของสินคาอุตสาหกรรมเม่ือมีการเปดเสรกีารคา 

มากข้ึนเพ่ือปองกนัสินคานําเขาท่ีไมได คุณภาพ  พัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมแหงใหมโดยพัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมใหมในทุก
ภูมิภาค 

-  เรงพัฒนาภาคอุตสาหกรรมใหเปนมิตรกบัส่ิงแวดลอมมีความรบัผิดชอบตอสังคมและอยู
รวมกบัชุมชนได 

-  สงเสรมิและจัดใหมีมาตรการทางภาษีและ มาตรการอ่ืนท่ีเกี่ยวของในการพัฒนา
อุตสาหกรรมท่ีกอใหเกดิการประหยัดพลังงาน 

-  สนับสนุนใหผูประกอบการอุตสาหกรรมทุกสาขาการผลิตเขาประกอบกจิการในนิคม
อุตสาหกรรม 

-  เรงรดัสํารวจและแสวงหาแหลงแรสําคัญ  
3.3.3  ภาคการทองเท่ียวการบรกิารและการกฬีา  
1.  การพัฒนาการทองเท่ียว  
-  สงเสรมิการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการทองเท่ียว 
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-  พัฒนาบูรณะและฟนฟูแหลงทองเท่ียว ทางธรรมชาติ ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเดิมท่ีมี
อยู 
-  ยกระดับและรกัษามาตรฐานบรกิารดานการทองเท่ียว 
-  สงเสรมิสนับสนุนตลาดนักทองเท่ียวคุณภาพท้ังจากตางประเทศและในประเทศ 
-  สงเสรมิกจิกรรมและรปูแบบการทองเท่ียว 
-  ผลักดันความรวมมือของหนวยงานตาง เๆพ่ือใหบรกิารนักทองเท่ียวอยางมีคุณภาพรวม   
-  พัฒนาดานการตลาดและประชาสัมพันธ สงเสรมิบทบาทขององคกร ปกครองสวนทองถ่ิน 

และภาคเอกชนใหเขามามีสวนรวมในการกาํหนดนโยบายกลยุทธดานการตลาดและการประชาสัมพันธเพ่ือ
ยกระดับแหลงทองเท่ียว ของไทยใหเปนท่ีรูจักท่ัวโลก 

2.  การพัฒนาภาคบรกิาร  
-  เรงรดัพัฒนาผูประกอบการดานบรกิารใหมีองคความรู เสรมิสรางนวัตกรรมและทักษะท้ัง 

ดานภาษามาตรฐานการบรกิารและการจัดการ 
-  พัฒนาธุรกจิบรกิารท่ีมีศักยภาพเพ่ือขยายฐานการผลิตและการตลาดสูระดับภูมิภาค 
3.  การพัฒนากฬีา  
-  สงเสรมิใหประเทศไทยเปนศูนยกลางกฬีาของภูมิภาคและของโลกจัดใหมีการแขงขันกฬีา 

และกฬีาคนพิการระดับโลก 
-  จัดหาและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการกฬีาใหเพียงพอโดยเฉพาะส่ิงอํานวยความ 

สะดวก 
-  จัดใหมีทุนการศึกษาและทุนสนับสนุน แกเด็กและเยาวชนท่ีมีความสามารถและมีแนวโนม 
วาจะเปนผูมีความสามารถสูงดานกฬีา  
-  พัฒนากฬีาเพ่ือความเปนเลิศดวยการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกฬีามา
ประยุกตใชอยางจรงิจังเพ่ือพัฒนากฬีาท่ีมีศักยภาพไปสูกฬีาอาชีพ 

                     3.3.4  การตลาดการคาและการลงทุน  
-    สงเสรมินโยบายการแขงขันอยางเสรแีละเปนธรรมเพ่ือปองกนัการผูกขาดตัดตอน 

สงเสรมิและพัฒนาบทบาทขององคกรท่ีเกี่ยวของ  
           -  สรางความเช่ือม่ันใหนักลงทุนท้ังในประเทศและตางประเทศ 

-    สนับสนุนการลงทุนในตางประเทศในสาขาท่ีผูประกอบการไทยมีศักยภาพ 
                     -   ปรบัปรงุมาตรการการสงเสรมิการลงทุนใหครอบคลุมการใหสิทธิประโยชนแกธุรกจิใน
ภาคเกษตรอุตสาหกรรมการทองเท่ียวการกฬีาและบรกิาร 
                     -  สงเสรมิการขยายตลาดเชิงรกุเพ่ือรกัษาตลาดเดิมและสรางตลาดใหม  เพ่ือลดการพ่ึงพา
การสงออกไปตลาดหลัก 
                     -  พัฒนาสินคาและบรกิารท่ีสรางโอกาสใหม ในการหารายได การผลิตสินคาและบรกิาร 
                     -  ขยายความเช่ือมโยงทางเศรษฐกจิการคาการลงทุนและการตลาดภายใตกรอบความ
รวมมือและขอตกลงการคาเสรใีนระบบพหุภาคี และทวิภาคี  
                     -  เรงรดัจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษบรเิวณพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพโดยใหความสําคัญตอ
จังหวัดชายแดนเพ่ือสงเสรมิการคาการตลาด การลงทุน การจางงานและการใชวัตถุดิบ  
                      3.4 นโยบายโครงสรางพ้ืนฐานการพัฒนาระบบรางเพ่ือขนสงมวลชนและการบรหิารจัดการ
ระบบขนสงสินคาและบรกิาร  
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                            - พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานการขนสงระบบประปาและระบบไฟฟา             
ใหกระจายไปสูภูมิภาคอยางท่ัวถึงเพียงพอ   
                             -  ขยายการใหบรกิารน้ําสะอาดเพ่ือการอุปโภคบรโิภค ใหครอบคลุมประชาชน  ใน
ทุกพ้ืนท่ีและสรางการเขาถึงบรกิารน้ําสะอาดอยางเทาเทียมกนัท่ัวประเทศ   
                             -  พัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกดานการขนสงตอเน่ืองหลายรปูแบบเพ่ือเช่ือมโยงกบั
ฐานการผลิตและฐานการสงออกของประเทศ   
                             - พัฒนาระบบคมนาคมขนสงทางรางโดยเช่ือมโยงโครงขายและการบรหิารจัดการ
ขนสงผูโดยสารและสินคาและบรกิารท่ีสะดวกและปลอดภัย  
                             - เรงรดัโครงการรถไฟฟา  10  สายทางในกรงุเทพมหานคร และปรมิณฑล                    
ใหสามารถเริ่มกอสรางไดครบใน ๔ ป   
                             - พัฒนาการขนสงทางน้ําและกิจการพาณิชยนาวี ขนสงเดินเรอืชายฝงทะเลท้ังฝงดาน
ทะเลอันดามันและฝงดานทะเลอาวไทย  
                             -  พัฒนาทาอากาศยานสากลทาอากาศยานภูมิภาคและอุตสาหกรรมการบินของไทย   
                      3.5 นโยบายพลังงาน  
                            - สงเสรมิและผลักดันใหอุตสาหกรรมพลังงาน สามารถสรางรายไดใหประเทศ ซ่ึงถือ
เปนอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร    
                             -  สรางเสรมิความม่ันคงทางพลังงานโดยแสวงหาและ พัฒนาแหลงพลังงานและระบบ
ไฟฟาจากท้ังในและตางประเทศ 
                             -  กาํกบัราคาพลังงานใหมีราคาเหมาะสมเปนธรรม และมงสูการสะทอนตนทุนท่ีแทจรงิ   
                             -  สงเสรมิการผลิตการใช ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก   
                             -  สงเสรมิและผลักดันการอนุรกัษพลังงานอยาง เต็มรปูแบบ  
                       3.6 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                              - พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเรงรดัพัฒนาโครงขายส่ือสาร
ความเร็วสูงใหครอบคลุมท่ัวถึงเพียงพอมีคุณภาพ  
                              - สงเสรมิการเขาถึงการใชบรกิารเครอืขายอินเทอรเน็ต สาธารณะท่ีมีการใชงานตาม
ความเหมาะสม โดยไมคิดคาใชจาย   
                              - สงเสรมิการใชคล่ืนความถ่ีอันเปนทรพัยากรของชาติใหมีประสิทธิภาพสูงสุด   
                             - สงเสรมิการใชส่ือวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนท้ังภาครฐัภาคและภาคประชาชน   
                              - สงเสรมิและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร ฮารดแวร และ
อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของ  
 
                 4 .    นโยบายสังคมและคุณภาพชวิีต  
                       4.1 นโยบายการศึกษา  
                             - เรงพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรปูระบบ ความรูของสังคมไทย                    
อันประกอบดวยการยกระดับองคความรูใหไดมาตรฐานสากล   
                              - สรางโอกาสทางการศึกษากระจายโอกาสทางการศึกษา ในสังคมไทยโดยคํานึงถึง
การสรางความเสมอภาคและความเปนธรรมใหเกดิข้ึนแกประชากรทุกกลุม   
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                              - ปฏิรปูคร ูยกฐานะครใูหเปนวิชาชีพช้ันสูงอยางแทจรงิ  
                              - จัดการศึกษาข้ันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาใหสอดคลอง กบัตลาดแรงงานท้ังในเชิง
ปรมิาณและคุณภาพ   
                              -  เรงพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ใหทัดเทียมกบันานาชาติ    
                              -  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางทุนปญญา ของชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให
มุงสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก   
                              -  เพ่ิมขีดความสามารถของทรพัยากรมนุษย เพ่ือรองรบัการเปดเสรปีระชาคมอาเซียน  
                       4.2 นโยบายแรงงาน  
                               - สงเสรมิใหผูตองการมีงานทําในระบบสามารถเขาถึง ขอมูลขาวสารตําแหนงงาน
วางของสถานประกอบการไดโดยสะดวก   
                              -  ใหการคุมครองแรงงานตามกฎหมายโดยใหความสําคัญดานความปลอดภัย               
ในการทํางานและสวัสดิการแกผูใชแรงงาน  
                               - สงเสรมิระบบแรงงานสัมพันธใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของ สามารถแกไขปญหาแรงงาน
สัมพันธไดอยางมีประสิทธิภาพเปนธรรมและอยูภายใตกรอบของกฎหมาย  
                               - เพ่ิมสิทธิประโยชนประกนัสังคมใหมากข้ึน เพ่ือผูประกนัตนสามารถเขารบัการ
รกัษาพยาบาลไดอยางท่ัวถึง   
                               - เรงยกระดับแรงงานไรฝมือใหเปนแรงงานกึ่งฝมือและแรงงานกึ่งฝมือใหเปน
แรงงานมีฝมือ   
                               - เตรยีมการรองรบัการเปดการเคล่ือนยายแรงงาน เสรภีายใตประชาคมอาเซียนในป 
พ.ศ. 2558   
                               - เตรยีมการรองรบัการเปดการเคล่ือนยายแรงงาน เสรภีายใตประชาคมอาเซียนในป 
พ.ศ. 2558   
                               -  กาํหนดมาตรการท่ีเหมาะสมในการควบคุม การเขามาทํางานของแรงงานตางดาว   

4.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน  
-  ลงทุนดานบรกิารสุขภาพ โดยการพัฒนาคุณภาพ การใหบรกิารสุขภาพท้ังระบบอยางมี 

บูรณาการเช่ือมโยงในทุกระดับ   
- ผลิตบุคลากรทางดานสาธารณสุขใหเพียงพอ  

          - จัดใหมีมาตรการสรางสุขภาพโดยมีเปาหมาย เพ่ือลดอัตราปวยตายและผลกระทบจากโรค 
ไมติดตอเรื้อรงั   

-  พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุข ทุกคนใหเปนนักจัดการสุขภาพชุมชน 
ขยายความครอบคลุมไปถึงกลุมผูดอยโอกาส  
- พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต้ังแตในชวง ต้ังครรภ วัยเด็ก วัยเจรญิพันธุ วัยบรรลุนิติ
ภาวะ วัยชราและผูพิการ   

                    -  สงเสรมิใหประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกกาํลังกาย และเลนกฬีาเพ่ือสรางเสรมิสุขภาพ
และพลานามัยท่ีดี  
                    - ขับเคล่ือนใหประเทศไทยเปนเลิศในผลิตภัณฑและ การบรกิารดานสุขภาพและการ
รกัษาพยาบาลในภูมิภาคเอเชีย   
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                      4.4 นโยบายศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม  
                   -  เรงดําเนินการใหศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม มีบทบาทนําในการรวมเทิดทูนสถาบันหลัก
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ    
                   -  อุปถัมภคุมครองและทํานุบํารงุพระพุทธศาสนา และศาสนาอ่ืน  ๆ  
                   -  อนุรกัษทํานุบํารงุและบูรณปฏิสังขรณแหลงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมโบราณสถาน
โบราณวัตถุท่ีเปนเอกลักษณและมีคุณคาทางประวัติศาสตร  
                  -  สรางสรรคอารยธรรมท่ีดีงามสูวิถีชิวตและสังคมคุณภาพ  
                  -  นําทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสรางคุณคา ทางสังคมและเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกจิ   
                  -  พัฒนาแหลงเรยีนรูทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ  
                  -  ขยายบทบาทและสรางเครอืขายความรวมมือ ของสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัดกบัภาคีการ
พัฒนาทุกภาค 
                      4.5 นโยบายความม่ันคงของชีวิตและสังคม  
                     - สงเสรมิการพัฒนาใหครอบครวัและสังคมไทย มีความม่ันคงอบอุน   
                     -  สรางหลักประกนัความม่ันคงในศักด์ิศร ีแหง ความเปนมนุษยดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติ
และการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกรปูแบบ  
                     -   สงเสรมิการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเติบโต เปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพดวยการพัฒนาเด็ก
ต้ังแตอยูในครรภมารดา    
                     -  สนับสนุนบทบาทของสตรไีทยในการมีสวนรวม พัฒนาประเทศอยางเสมอภาคดวยการ
ปกปองสิทธิของสตร ี  
                        -  เสรมิสรางใหผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส มีคุณภาพชีวตท่ีดีข้ึน   
                        -   ลดอุบัติภัยและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร ใหเหลือนอยท่ีสุด   
 

                 5.    นโยบายท่ีดนิทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  
                       -  อนุรกัษและฟนฟูทรพัยากรปาไมและสัตวปาโดยเรงใหมี การปลูกปาเพ่ิมข้ึนควบคูไปกบั
การปองกนัการลักลอบบุกรกุทําลายปาไมและสัตวปา  
                       - อนุรกัษและฟนฟูทรพัยากรทางทะเลและชายฝงโดยการฟนฟู ทะเลไทยจัดสรางและ
ขยายปะการงัเทียมและหญาทะเล  โดยการมีสวนรวมของชุมชน  
                       - ดูแลรกัษาคุณภาพส่ิงแวดลอมและเรงรดัการควบคุมมลพิษโดยการปรบัปรงุกฎหมาย
ส่ิงแวดลอม   
                       - สรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมล้ําในการใช ประโยชนท่ีดินและทรพัยากรธรรมชาติ   
                       - สงเสรมิและสรางความตระหนักและจิตสํานึกทางดาน  
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   
                      - สงเสรมิใหมีการบรหิารจัดการน้ําอยางบูรณาการโดยการ จัดใหมีการบรหิารจัดการน้ําใน
ระดับประเทศท้ังน้ําผิวดินและน้ําใตดินอยางมีประสิทธิภาพ  
                      - สรางภูมิคุมกนัและเตรยีมความพรอมในการรองรบั และปรบัตัวตอผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัย ธรรมชาติ  
                       - พัฒนาองคความรูในการบรหิารจัดการดานทรพัยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   
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                6 .    นโยบายวิทยาศาสตรเทคโนโลยี การวิจยัและนวัตกรรม  
                      - เรงพัฒนาใหประเทศไทยเปนสังคมท่ีอยูบนพ้ืนฐาน ขององคความรู   
                      - เรงสรางนักวิทยาศาสตรนักวิจัยและครวิูทยาศาสตร ใหเพียงพอตอความตองการของ
ประเทศ เพ่ือรองรบัการพัฒนาประเทศอยางม่ันคง  
                     - สนับสนุนและสงเสรมิใหเกดิการลงทุนและความรวมมือ ระหวางภาครฐัและเอกชนรวมท้ัง
สถาบันการศึกษาข้ันสูง   
                      - จัดระบบบรหิารงานวิจัยใหเกดิประสิทธิภาพสูงโดยการจัด เครอืขายความรวมมือเพ่ือการ
วิจัยระหวางหนวยงานและสถาบันวิจัยท่ีสังกดัภาคสวนตาง  ๆ 
                      - สงเสรมิการใชขอมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  
เพ่ือการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ  
 

                7 .    นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกจิระหวางประเทศ  
                      - เรงสงเสรมิและพัฒนาความสัมพันธกบัประเทศเพ่ือนบาน  
                      - สรางความสามัคคีและสงเสรมิความรวมมือระหวางประเทศอาเซียน   
                      - เสรมิสรางบทบาทท่ีสรางสรรคและสงเสรมิผลประโยชนของชาติ 
                      - กระชับความรวมมือและความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร กบัประเทศกลุมประเทศและ
องคการระหวางประเทศท่ีมีบทบาทสําคัญของโลก  

  - สนับสนุนการเขาถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศ พรอมท้ังสงเสรมิภาพลักษณท่ีดี 
และความรวมมือทางวิชาการกบัประเทศกาํลังพัฒนา  
                      - สงเสรมิการรบัรูและความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกบั ปญหาเรื่องพรมแดนและการ
เปล่ียนแปลงในโลกท่ีมีผลกระทบตอประเทศไทย  
                      - สนับสนุนการทูตเพ่ือประชาชนคุมครองผลประโยชนของคนไทย ดูแลคนไทยและแรงงาน
ไทยในตางประเทศ 
                      - ใชประโยชนจากโครงขายคมนาคมขนสงในภูมิภาค อาเซียนและอนุภูมิภาคใหเปน
ประโยชนตอการขยายฐานเศรษฐกจิท้ังการผลิตและ การลงทุน 
                      - ประสานการดําเนินงานของสวนราชการในตางประเทศ ตามแนวทางนโยบายทีมประเทศ
ไทยเพ่ือใหการดําเนินงานดานการตางประเทศมีประสิทธิภาพ  
                      - สงเสรมิความรวมมืออยางใกลชิดกบัประเทศมุสลิม และองคกรอิสลามระหวางประเทศ
เพ่ือสรางความเขาใจท่ีถูกตอง 
 

                 8.    นโยบายการบรหิารกจิการบานเมืองท่ีด ี 
                       8.1  ประสิทธิภาพการบรหิารราชการแผนดิน  
                           -  พัฒนาระบบราชการอยางตอเน่ืองเนนการบรหิาร เชิงกลยุทธในระดับชาติอยางมี
วิสัยทัศนและมุงผลสัมฤทธ์ินําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ในการวางแผนและตัดสินใจใหมีประสิทธิภาพ 
                          - เสรมิสรางประสิทธิภาพของระบบการบรหิารงาน แบบบูรณาการอยางตอเน่ือง
ยกระดับสมรรถนะของสวนราชการและหนวยงานของรฐั พัฒนาและสงเสรมิรปูแบบโครงสรางและระบบการ
บรหิารงานใหม 
                          -  พัฒนาและสงเสรมิระบบการบรหิารงานบุคคล ภาครฐัโดยยึดหลักการบรหิารกจิการ
บานเมืองท่ีดีท่ีสามารถประเมินผลงานไดดวยระบบ คุณธรรม 
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                          -  พัฒนาสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาท่ีของรฐั อยางตอเน่ืองเพ่ือใหมีขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการและการสงมอบบรกิารสาธารณะ โดยจะเนนการพัฒนาขาราชการใน
ตําแหนงท่ีมีความสําคัญตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  
                          -  เสรมิสรางมาตรฐานดานคุณธรรมจรยิธรรม และธรรมาภิบาลใหแกขาราชการและ
เจาหนาท่ีของรฐัและพัฒนาความโปรงใสในการ ปฏิบัติงานของหนวยงานภาครฐั 
                          -  สนับสนุนการดําเนินงานขององคกรปกครอง สวนทองถ่ินใหมีระบบท่ีมีประสิทธิภาพ
โปรงใสและสามารถใหบรกิารสาธารณะตอบสนอง ความตองการของประชาชนได 
                         -  พัฒนาระบบราชการใหเปนระบบท่ีโปรงใสข้ึน โดยการวางระบบการตรวจสอบและ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานคุณธรรม จรยิธรรม  
                         -  สงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวมในการบรหิาร ราชการแผนดิน โดยใหประชาชนมีสวน
รวมกาํหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกจิ และสังคมท้ังในระดับชาติและทองถ่ิน 
                        -  สงเสรมิกระบวนการบรหิารจัดการท่ีดีในภาคเอกชน โดยเฉพาะระบบการตรวจสอบ
กจิการท่ีโปรงใส 
                       8.2 กฎหมายและการยุติธรรม  
                         -  ปฏิรปูระบบกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ท้ังระบบใหมีความทันสมัย
สอดคลองกบัหลักการประชาธิปไตยเทาทันตอการเปล่ียนแปลง และสอดคลองกบัหลักนิติธรรม 
                        -  ปรบัปรงุระบบการชวยเหลือประชาชนท่ีไมไดรบั ความเปนธรรมดวยมาตรการเชิงรกุให
เขาถึงความเปนธรรมไดงายรวดเร็ว 
                        -  เพ่ิมประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวนการปองกนั และปราบปรามอาชญากรรมการนํา
มาตรการทางภาษีและการปองกนัและปราบปราม การฟอกเงินมาใช 
                       -  ปองกนัและปราบปรามอาชญากรรมเชิงรกุ  
                      8.3 สงเสรมิใหประชาชนมีโอกาสไดรบัรูขอมูลขาวสาร จากทางราชการส่ือสารมวลชนและ
ส่ือสาธารณะทุกประเภทไดอยางกวางขวาง รวดเรว็ถูกตองเปนธรรม  
                       -  สงเสรมิและพัฒนาชองทางในการรบัรูขอมูลขาวสารของประชาชนดวยการเช่ือมโยงกบั
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมท่ีทันสมัย  
                      -  สงเสรมิและพัฒนากจิการส่ือสารมวลชนท้ังทางดานเทคโนโลยี  
                     -  สงเสรมิใหส่ือสารมวลชนทุกประเภทมีอิสระและเสรภีาพในการเสนอขอมูลขาวสารอยางมี
ความรบัผิดชอบตอสังคม 
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