
   ส่วนที่  3   
 

การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
 

3.1  แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่  การจัดท ากรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ ได้น าเอาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละ
ระดับ มาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และใช้เป็นแนวทางในการจัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ 
ประกอบด้วย  

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 
2. แผนบริหารราชการแผ่นดิน 
3. ยุทธศาสตร์หลักของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
4. ยุทธศาสตร์ประเทศ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มภาคกลางตอนล่าง 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม   
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
8. แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557-2561) 
9. แนวทางด าเนินการเตรียมความพร้อมประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
10. กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม 
11. ผังเมืองรวมจังหวัดนครปฐม 

ส าหรับเนื้อหาสาระของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  สรุปได้  ดังนี้ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11  ( พ.ศ. 2555 – 2559 ) 
วิสัยทัศน์  “  สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ด้วยความเสมอภาค  เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง”   
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทาง 

1. ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเป็นธรรมในสังคม 

1. สร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมไทยสามารถจัดการความเสี่ยงและ
สร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง 
2. จัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิพึงได้ เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจจัยและสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 
3. เสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและ
สร้างการมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและ
ศักดิ์ศรี 
4. เสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้แน่นแฟ้นเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 

1. การส่งเสริมคนไทยที่มีศักยภาพและความพร้อมให้มีบุตรเพ่ิมข้ึน  และมีการ
กระจายตัวประชากรที่สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 
2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
ประเทศในอนาคต 
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยมาขับเคลื่อนขบวนการการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทาง 

3. ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความสมดุลและมั่นคงของ
อาหารและพลังงาน 

1. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและสร้างมูลค่า 
3. สร้างความม่ันคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร 
4. สร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงานชีวภาพและชีวมวลในระดับครัวเรือน
และชุมชน 
5. ปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความสมดุลด้านอาหารและ
พลังงาน 
6. สร้างความม่ันคงด้านพลังงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความ
เข้มแข็งภาคเกษตร 

4. ยุทธศาสตร์การสร้าง
เศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพบน
ฐานความรู้ 

1. ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจบนฐานความรู้ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ  โดยปรับ
โครงสร้างการค้าและการลงทุน 
2. ปรับระบบการแข่งขัน 
3. บริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนร่วมให้มีเสถียรภาพโดยการบริหารจัดการด้าน
การเงิน 



แผนบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบายรัฐบาล 

นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ที่แถลงต่อสภา - 
นิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยนโยบาย ๑๑ ด้าน ดังนี้ 
๑. การปกปอ้งและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 

๒.๑ ในระยะเร่งดว่น รัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและ 
ความมัน่คงอาเซียนในกิจการ ๕ ด้าน ประกอบด้วย 

- การบริหารจัดการชายแดน 
- การสร้างความม่ันคงทางทะเล 
- การแก้ไขปญัหาอาชญากรรมข้ามชาติ 
- การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
- การเสริมสร้างในการปฏิบัติการทางการทหารร่วมกันของอาเซียน 
๒.๒ เร่งแก้ไขปญัหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย ปลอดพ้น 

จากการคุกคามทุกรูปแบบ 
๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ โดยน ากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ 

๓. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
๓.๑ ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เขา้สู่ตลาดแรงงาน 
๓.๒ ป้องกันและแกไ้ขปัญหาการค้ามนุษย ์ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงาน 

ข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน 
๓.๓ ในระยะตอ่ไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออม และระบบสวัสดิการชุมชน 

ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งดูแลระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรม การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ คุม้ครองพิทักษ์สิทธิ สวัสดิการ 
ชว่ยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก 

๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓.๕ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลาย 
๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของ

รัฐ 
และประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ 
๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกร การรุกล้ าเขตป่าสงวน 
๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและ 
การศึกษาทางเลือก 



 
๔.๒ ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของ

ผู้เรียน 
และลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน 

๔.๓ ให้องคก์รภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมี
โอกาส 
รว่มจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 

๔.๔ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและจิตวิญญาณความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มี 
วุฒิตรงตามวิชาที่สอน 

๔.๕ ทะนุบ ารุง อุปถัมภ์ทุกศาสนา สนับสนุนองค์กรทางศาสนาให้มีบทบาทส าคัญในการปลูกฝัง 
คุณธรรม จริยธรรม สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน 
๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพมีความครอบคลุมประชากรทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ 
โดยไม่มีความเหลื่อมล้ าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ 

๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรค สร้างกลไกจัดการสุขภาพในระดับเขตแทน 
การกระจุกตัวที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน การกระจายบุคลากร และทรัพยากรให้เหมาะสมกับท้องถิ่น 

๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ า 
โดยมีเครือข่ายหน่วยเฝ้าระวัง หน่วยตรวจวินิจฉัยโรค และหน่วยสกัดก้ันการแพร่กระจายไดอ้ย่างทันทีวงที 

๕.๔ ป้องกันและแกไ้ขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร โดยร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในการ 
ตรวจจับเพ่ือป้องกันเหตุ การรายงาน และการดูแลผู้บาดเจ็บ 

๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชน ให้มีน้ าใจนักกีฬา 
มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกา และมีความสามัคคี พัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพ 

๕.๖ ประสานการท างานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และ 
ปัญหาเรื่องการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ โดยจัดให้มีมาตรการและกฎหมายที่รัดกุม 
เหมาะสม 
๖. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
รัฐบาลจะด าเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น ๓ ระยะ ดังนี้ 

๖.๑ ในระยะเร่งดว่น เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยติดตามใหม้ีการเบิกจ่าย 
อย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงถึงระดับท้องถิ่น 

๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยน าหลักการจัดท างบประมาณประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ใหค้วามส าคัญในการบูรณาการงบประมาณ และความพร้อมในการด าเนินงาน รวมทั้งน า 
แหล่งเงินอ่ืนมาประกอบการพิจารณา และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพ่ือความโปร่งใส เป็นธรรม 



๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขออนุมัติ
ไว้ 
แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 

๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายไดท้ี่เหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ลดต้นทุนการผลิต การช่วยเหลือ 
ปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง การใช้กลไกตลาดดูแลราคาสินคา้เกษตร 

๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว 
๖.๖ ชักจูงให้นักทอ่งเที่ยวต่างชาติเข้ามาเท่ียวในประเทศ โดยพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวเดิม และแหล่ง 

ท่องเที่ยวใหม่ ให้ความรู้ เพ่ิมมาตรฐานความปลอดภัย การควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ราคาเป็น
ธรรม 

๖.๗ ในระยะตอ่ไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกันเพื่อสนับสนุนการฟ้ืนตัวของ 
เศรษฐกิจ พร้อมรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม 

๖.๘ แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝน และปัญหาขาดแคลนน้ าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล ส่วนภาวะภัยแล้ง 
จะเรง่สร้างแหล่งน้ าขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่เพาะปลูกให้มากท่ีสุด 

๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุน และให้มีภาระภาษีท่ี 
เหมาะสม ให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนด้วยวิธีการที่เปิดเผย โปร่งใส และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม 

๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บอย่างครบถว้น โดยปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีด้าน 
การค้า และขยายรากฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ เพ่ือสร้างความเป็นธรรมมากขึ้น 

๖.๑๑ บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดข้ึนในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา โดยหาแหล่งเงินระยะยาว และยืด 
ระยะเวลาช าระคืน เพ่ือลดภาระของงบประมาณในอนาคต 

๖.๑๒ ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- ด้านการขนส่งและคมนาคมทางบก โดยเริ่มโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใน กทม. และ 

รถไฟฟ้าเชื่อม กทม. กับเมืองบริวารเพิ่มเติม เพ่ือลดเวลาในการเดินทาง และเพ่ือตั้งฐานให้รัฐบาลต่อไป 
- ด้านคมนาคมทางอากาศ โดยปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะท่ี ๒ ท่าอากาศยาน 

ดอนเมือง และท่าอากาศยานสากลในภูมิภาค เพ่ือรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ด้านการคมนาคมทางน้ า โดยพัฒนาการขนส่งสินค้าทางล าน้ าและชายฝั่งทะเล เพ่ือลด

ต้นทุน 
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 

๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของหน่วยงานใน 
ระดับนโยบาย หน่วยงานก ากับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหน่วยงานก ากับดูแลระบบราง 
สนับสนุนภาคเอกชนเขา้มีส่วนร่วมในภาคขนส่งมากขึ้น รวมถึงการปรับปรุงระบบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ 
๖.๑๕ ด้านเกษตรกรรม ด าเนินการใน ๒ เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้ 



สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่าง ๆ และการสนับสนุนให้สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้า
เกษตร 
เพ่ิมบทบาทในฐานะผู้ซื้อพืชผล จนถึงการแปรรูปและส่งออกได้ 

๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ 
อาทิ ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์ เป็นต้น 

๖.๑๗ เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เขม้แข็ง สามารถ 
แข่งขันไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 
ซึ่งจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปไดท้ันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได 
๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 

๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียนและขยายความ 
รว่มมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาด
กลาง 
และขนาดย่อม รวมทั้งสามารถด าเนินธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียน และกลุ่มการผลิต 
ของไทยที่จะขยายฐานการผลิตเพ่ิมเติมอีกหลายชนิด 

๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมทั้งแรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และไม่มีทักษะ โดย
เร่งรัด 
ขยายผลการใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยค านึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐาน 
ฝีมือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพใน ๘ กลุ่ม ควบคู่กับการวางแผนด้านการผลิตให้เพียงพอ การยกระดับฝีมือ
แรงงาน 

๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาค
อาเซียน 
โดยเร่งขับเคลื่อนตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือต่าง ๆ 

๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูปเพื่อ 
เพ่ิมมูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน เพ่ือยกระบบศักยภาพผู&ประกอบการรายย่อย 

๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยปรังปรุงโครงข่ายระบบถนน พัฒนาระบบ National Single 
Window (NSW) และสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่งสินค้าขา้มแดนอย่างต่อเนื่อง 
๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จา่ยในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งเปา้หมายให้ไมต่่ ากว่า 1% 
ของรายไดป้ระชาชาติ และมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน ๓๐ : ๗๐ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๘.๒ เสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกัน การผลิตก าลังคน 
ในสาขาที่ขาดแคลน 



๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการน างานวิจัยไปต่อยอด
หรือ 
ใช้ประโยชน์ ให้ตรงกับความตอ้งการของท้องถิ่น ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัยของรัฐ และภาคเอกชน 

๘.๔ ส่งเสริมใหโ้ครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต์ 
ไฟฟ้า การจัดการน้ าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความ
เหมาะสม 

๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและ 
พัฒนา และดา้นนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางปญัญาที่ส าคัญให้มีความพร้อม 
๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์ 
อย่างยั่งยืน 

๙.๑ ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกปอ้งและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ 

อย่างยั่งยืน 
๙.๓ ในระยะตอ่ไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยยึดแนว 

พระราชด าริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่รว่มกับป่าได้ 
๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จัด

ให้ 
มีแผนบริหารน้ าของประเทศ และมีการบูรณาการแผนงาน/งบประมาณร่วมกันของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้าง 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหมใ่ห้มากท่ีสุด 
๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และ 
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองคก์รหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และ 
ท้องถิ่น จัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม 

๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว 
ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย มิให้เจ้าหน้าที่ประวิงเวลา หรือใช้อ านาจโดยมิชอบ ส่วนในระยะเฉพาะหน้า 
เน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ าวัน
เป็นส าคัญ 

๑๐.๓ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกันการ 
แทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมใหม้ีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล 

๑๐.๔ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการมี 
ผลประโยชน์ทับซอ้นในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งดว่นแห่งชาติ และเป็นเรื่องที่ต้อง 



แทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกดา้น 
๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝูงคา่นิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษา 

ศักดิ์ศรีของความเป็นขา้ราชการ และความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการมี 

ผลประโยชน์ทับซอ้นในภาครัฐทุกระดับ โดยถือเป็นวาระส าคัญเร่งดว่นแห่งชาติ และเป็นเรื่องท่ีต้องแทรกอยู่
ใน 
การปฏิรูปทุกด้าน 

๑๐.๗ ส่งเสริม สนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสอดส่อง ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ 
ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และวางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้เกี่ยวขอ้ง 
๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

๑๑.๑ ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอ่ืนที่ล้าสมัย 
ไมเ่ป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ และเป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 

๑๑.๒ เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมาย และจัดท ากฎหมายให้สามารถ 
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเอกชนและประชาชน 

๑๑.๓ ในระยะตอ่ไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ 
๑๑.๔ น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ เพ่ือเร่งรัดการด าเนินคดีให้รวดเร็ว 

เกดิความ 
เป็นธรรม และมีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยง สามารถใช้ติดตามผลและปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการ
ยุติธรรมได้ 

๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแกป่ระชาชนที่ไม่ไดร้ับความเป็นธรรม
ให้เขา้ถึงได้โดยง่าย รวดเร็ว ส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพ่ือคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกาส โดยเน้น
ความสุจริตและความมีประสิทธิภาพ 

๑๑.๖ น ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปราม
ผู้มีอิทธิพล และเจาหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
ยุทธศาสตร์หลักของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

ยุทธศาสตร์หลักท่ี คสช.ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน มี ๙ ด้าน ดังนี้ 
๑. ยุทธศาสตร์สรา้งความเป็นธรรมในสังคม 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแหง่การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
๓. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน 
๔. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
๕. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 



๖. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
๗. ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ ให้เกิดประโยชน์ 

กับประชาชนในการใช้บริการอย่างแท้จริง 
๘. ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติ ให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน 

ในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 
๙. ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอยา่งยั่งยืน 

ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง 
๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเปน็สถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
๓. กตัญญูต่อพ่อแม ่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
๔. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม 
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผ่และแบ่งปนั 
๗. เขา้ใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุขที่ถูกต้อง 
๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏบิัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑๐. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และขยาย
กิจการ เมื่อมีความพร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๑. มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

๑๒. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) 
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้า

ส่วนราชการ ระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเชอราตัน 
พัทยา จังหวัดชลบุรี เพ่ือร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันใน
ปีงบประมาณ 2556 และเป็นกรอบ ในการจัดท างบประมาณปี 2557 ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับ
ภาพรวมของการท างานร่วมกันในรอบปี ที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 28 ประเด็นหลัก 56 
แนวทางการด าเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN 

Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน ปี 2558 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 
2555 ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ ท าเนียบรัฐบาล เพ่ือเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์



ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางการด าเนินการ เพ่ือ
เป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 วิสัยทัศน์ : “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีความเสมอ
ภาค และเป็นธรรม”  

  หลักการของยุทธศาสตร์ : “ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ เพ่ือ
ความสมดุล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน”  

 วัตถุประสงค์ :  
1. รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่  

   2. เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)  
   3. ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์) 

 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :   1. การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม 

           2. การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่  
    3. การลดรายจ่าย  

                 4. การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน  
 ยุทธศาสตร์ : ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางการด าเนินการ คือ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก 
33 แนวทางการด าเนินการ  
       ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย 8 ประเด็น
หลัก 20 แนวทางการด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth)  
ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก 11 แนวทางการด าเนินการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ  
(Internal Process) ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 15 แนวทางการด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจาก
ประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทางการ
ด าเนินการ 

ประเด็นหลัก  แนวทางการด าเนินการ 
1. ด้านเกษตร 1.1 แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning) เพ่ือผลิตสินค้าเกษตร  

1.2 การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า 
2. ด้านอุตสาหกรรม 2.1 แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning) เพ่ืออุตสาหกรรม  

2.2 ก าหนดและส่งเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต (Bio - plastic, etc.)  
2.3 การเพ่ิมขีดความสามารถให้ SME และ OTOP สู่สากล  



2.4 การน าทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมาเพ่ิมมูลค่า  
3. การท่องเที่ยวและ 
บริการ 

3.1 แผนที่การจัดกลุ่มเมืองท่องเที่ยว  
3.2 เพ่ิมขีดความสามารถทางการท่องเที่ยวเข้าสู่รายได้ 2 ล้านล้านบาทต่อปี  
3.3 ไทยเป็นศูนย์กลาง Medical Tourism ของภูมิภาค  

4. โครงสร้างพื้นฐาน 4.1 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน  
4.2 การลงทุนการให้บริการและใช้ประโยชน์ ICT  
4.3 การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน 

5. พลังงาน 5.1 นโยบายการปรับโครงสร้างการใช้และราคาพลังงานที่เหมาะสม  
5.2 การลงทุนเพ่ือความมั่นคงของพลังงานและพลังงานทดแทน  
5.3 การเชื่อมโยงแหล่งพลังงานและผลิตพลังงานทางเลือกในอาเซียน  

6. การเชื่อมโยงเศรษฐกิจ 
ในภูมิภาค  

6.1 การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ และการลงทุน  
 เพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน  
6.2 แก้ไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน  
6.3 ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ Eastern seaboard  
6.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

7. การพัฒนาขีดความ  
สามารถในการแข่งขัน 

7.1 การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขัน (100 ดัชนีชี้วัด)  
7.2 การพัฒนาการสร้าง Brand ประเทศไทย เป็น Modern Thailand 

8. การวิจัยและพัฒนา 8.1 ขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้าน R & D เป็นร้อยละ 1 ของ GDP  
8.2 Talent Mobility การใช้ประโยชน์จากก าลังคนด้าน S & T  
8.3 การใช้ประโยชน์ Regional Science Parks  
8.4 การขับเคลื่อนข้อริเริ่มกระบี่ตามกรอบความร่วมมืออาเซียน  

9. การพัฒนาพื้นที่และ 
เมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาส 
จากอาเซียน 

9.1 การพัฒนาเมืองหลวง  
9.2 การพัฒนาเมืองเกษตร  
9.3 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 
9.4 การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว  
9.5 การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ  
9.6 การพัฒนาเมืองบริการศึกษานานาชาติ  
9.7 การพัฒนาเมืองชายแดนเพ่ือการค้าการลงทุน  
9.8 ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเมืองที่มีศักยภาพ  

 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth)  
 ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 20 แนวทางการด าเนินการ  

ประเด็นหลัก  แนวทางการด าเนินการ 
10. การพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา 

10.1 ปฏิรูปการศึกษา (ครู หลักสูตร เทคโนโลยีการดูแลเด็กก่อนวัยเรียน  
 และการใช้ ICT ในระบบการศึกษา เช่น แท็บเล็ตและอินเตอร์เน็ตไร้สาย เป็น
ต้น)  
10.2 พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

11. การยกระดับคุณภาพ 
ชีวิตและมาตรฐานบริการ 
สาธารณสุข  

11.1 การจัดระบบบริการ ก าลังพล และงบประมาณ  
11.2 การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
11.3 สร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน  
 ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

12. การจัดสวัสดิการ
สังคม และการดูแล
ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และ
ผู้ด้อยโอกาส 

12.1 การพัฒนาระบบสวัสดิการ และเพ่ิมศักยภาพและโอกาส ความเท่าเทียม  
 คุณภาพชีวิต  
12.2 กองทุนสตรี 

13. การสร้างโอกาสและ 
รายได้แก่วิสาหกิจขนาด 
กลางและขนาดย่อม  
(SMEs) และเศรษฐกิจ 
ชุมชน 

13.1 กองทุนตั้งตัวได้  
13.2 กองทุนหมู่บ้าน  
13.3 โครงการ SML  
13.4 โครงการรับจ าน าสินค้าเกษตร  

14. แรงงาน 14.1 การพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมคุณภาพแรงงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการ 
และพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ  
14.2 การจัดการแรงงานต่างด้าว  
14.3 การพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานในระบบและนอกระบบตามกฎหมาย  
 อย่างทั่วถึงพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

15. ระบบยุติธรรม  
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า  

15.1 การเข้าถึงระบบยุติธรรมของประชาชน 

16. การต่อต้าน การ
คอร์รัปชั่น สร้างธรรมา 
ภิบาลและความโปร่งใส  

16.1 การรณรงค์และสร้างแนวร่วมในสังคม  
16.2 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลรองรับประชาคมอาเซียน 

17. การสร้างองค์ความรู้ 
เรื่องอาเซียน  

17.1 ภาคประชาชน  
17.2 ภาคแรงงานและผู้ประกอบการ  
17.3 บุคลากรภาครัฐ 



 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth)  
 ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก 11 แนวทางการด าเนินการ 

ประเด็นหลัก  แนวทางการด าเนินการ 
18. การพัฒนาเมือง 
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
เพ่ือความยั่งยืน  

18.1 พัฒนาตัวอย่างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 10 แห่ง เพื่อความยั่งยืน  

19. การลดการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจก (GHG)  

19.1 การประหยัดพลังงาน  
19.2 การปรับกฎระเบียบ (เช่น green building code)  
19.3 ส่งเสริมการด าเนินงาน CSR เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

20. นโยบายการคลัง  
เพ่ือสิ่งแวดล้อม 

20.1 ระบบภาษีสิ่งแวดล้อม  
20.2 การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาครัฐ 

21. การจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
การบริหารจัดการน้ า  

21.1 การปลูกป่า  
21.2 การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ า  
21.3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 อาเซียน  

22. การเปลี่ยนแปลง 
สภาวะภูมิอากาศ  

22.1 การป้องกันผลกระทบและปรับตัว (mitigation and adaptation)  
22.2 การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process)
ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 15 แนวทางการด าเนินการ  

ประเด็นหลัก  แนวทางการด าเนินการ 
23. กรอบแนวทางและ 
การปฏิรูปกฎหมาย  

23.1 ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ  
23.2 เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและองค์กรด้านยุติธรรม 
23.3 ปรับปรุงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาประเทศ  

24. การปรับโครงสร้าง 
ระบบราชการ  

24.1 เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการทางานของภาครัฐ  
 ด้วยการสร้างความพร้อมในการบริหารการจัดการแบบบูรณาการโดยมีประชาชน
เป็นศูนย์กลาง  
24.2 ป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น  
24.3 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบ E - Service  

25. การพัฒนาก าลังคน 
ภาครัฐ  

25.1 บริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่มีในปัจจุบัน และ
เตรียมพร้อมส าหรับอนาคต  
25.2 พัฒนาทักษะและศักยภาพของก าลังคนภาครัฐ และเตรียมความพร้อม
บุคลากรภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน 



26. การปรับโครงสร้าง 
ภาษ 

26.1 ปรับโครงสร้างภาษีท้ังระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้ และ  
 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

27. การจัดสร
งบประมาณ 

27.1 พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
 ตามนโยบายรัฐบาล 

28. การพัฒนาสินทรัพย์ 
ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน  
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

28.1 ส ารวจสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน  
28.2 บริหารจัดการสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

29. การแก้ไขปัญหา  
ความมั่นคงจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และ
เสริมสร้าง ความมั่นคงใน
อาเซียน  

29.1 ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและส่งเสริมการพัฒนาในพ้ืนที่ 3 
จงัหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้กรอบนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 2555 - 2559  
29.2 การเสริมสร้างความม่ันคงของประชาคมอาเซียน  

30. การปฏิรูปการเมือง  30.1 กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  



ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
(นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) 

วิสัยทัศน์  
- เป็นแหล่งผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานการค้าผ่านแดน และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  

พันธกิจ  
๑. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเพื่อน าไปใช้พัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาด และการท่องเที่ยว  
๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรองรับการผลิต การแปรรูป และการท่องเที่ยว  
๓. จัดหาและพัฒนาปัจจัยการผลิตให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อการผลิตแปรรูป และการ
ท่องเที่ยว  
๔. ผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรและการบริการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับทั้ง
ภายในและต่างประเทศ  
๕. แสวงหาตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนเสริมสร้างช่องทางการจัดจ าหน่ายที่สามารถ
เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  

ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  และกลยุทธ์ มีรายละเอียดดังนี้ 
4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 เป้าประสงค์ 11 กลยุทธ์ 

1.การส่งเสริมความปลอดภัยและ
คุณภาพในการผลิต และส่งออก
สินค้าเกษตร และเกษตร
อุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน 

1. ผู้บริโภคท้ังภายในและ
ต่างประเทศบริโภคสินค้าที่
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 

1.พัฒนากลไกในการเพิ่มผลผลติให้ได้มาตรฐาน 
2.เสริมสร้างศักยภาพด้านการตลาดและการ
ประชาสัมพนัธ์สนิค้าการเกษตร 
3.ส่งเสริม สนับสนนุการน านวัตกรรมมาใช้ในการ
เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร 

 

2. การเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์อย่างสร้างสรรค์ 

2.เพิ่มรายได้และจ านวน
นักท่องเที่ยว 

4.พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
5.พัฒนาปัจจัยพืน้บา้นสนิค้าบรกิารอย่างมี
คุณภาพ 
6.พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพนัธ์ 
7.พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว 

3.ส่งเสริมการค้าผ่านแดนและ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

3.รายได้จากการค้าผ่านแดน
เพ่ิมข้ึน 

8. สนับสนุนการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน 
9.ส่งเสริมพัฒนาความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศและ
การค้าผ่านแดน 

4. การสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน 

4. เกษตรกรมีฐานะทาง
เศรษฐกิจดีขึ้น 

10.สร้างแรงจูงใจในการปรับปรุงพัฒนาการผลิตที่
ปลอดภัย 
11. ส่งเสริม สนับสนุนในการเข้าถึงแหล่งทุนและ
โอกาสในการเรียนรู ้



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม  (พ.ศ. 2560) 
วิสัยทัศน์จังหวัดนครปฐม 

“ เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมที่ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล  
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ” 

   พันธกิจ 
๑. ยกระดับการผลิตสินค้าการเกษตรและอุตสาหกรรม ให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัย ได้รับการ

รับรองมาตรฐานระดับสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๒.  พัฒนาการค้าการลงทุนที่ทันต่อยุคสมัย ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ตลาดทั้งใน
และ 
     ต่างประเทศ 
๓.  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานทาง 
     การท่องเที่ยว และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้อยู่ในระดับต้นของประเทศ 
๔.  พัฒนาคนให้มีคุณภาพ  มีความรู้คู่คุณธรรม  มีทักษะการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม  การสร้าง
สังคม 
     ที่เข้มแข็ง  ตลอดจนการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศทุกระดับ 
๕.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้คืนความอุดมสมบูรณ์  การดูแลรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
     ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน และสร้างภูมิคุ้มกันรองรับผลกระทบ 
     จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 
 

๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔  เป้าประสงค์รวม ๑๒  กลยุทธ์ 

๑.การพัฒนาคุณภาพ การ 
   เสริมสร้างความปลอดภัย  
   และยกระดับมาตรฐาน 
   ในการผลิต การตลาด และ 
   การส่งออกสินค้าเกษตรและ 
   อุตสาหกรรม 

๑. เศรษฐกิจของจังหวัดมีการเติบโต   
    อย่างต่อเนื่องและมั่นคง  ประชาชน 
    มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
    และพ้นจากขีดความยากจน 

๑. ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ให้เกิดคุณค่า   
    พัฒนาเทคโนโลยี  สรา้งนวัตกรรม เพิ่มคุณภาพ 
    และปริมาณการผลิต 
๒. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปแบบ 
    ครบวงจร เพื่อเพิ่มมูลค่า และพัฒนาปจัจัยพื้นฐาน 
    เพื่อลดต้นทุนการผลิต 
๓. พัฒนาระบบการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพ 
    การตรวจรับรองมาตรฐานตามความจ าเป็น 
    ในการแข่งขัน และพนัธะสญัญาทางการค้าและ 
    บริการลูกค้า 
๔. ส่งเสริมการค้า การลงทนุ และเพิ่มช่องทาง 
    การจัดจ าหน่ายที่มีประสิทธภิาพด้วยกลไกฐาน 
    การผลิตเดียวและตลาดเดียว ตามกฎบัตรอาเซียน 



 

๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔  เป้าประสงค์รวม ๑๒  กลยุทธ์ 
๒. การเพิ่มขีดความสามารถ 
    ในการแข่งขันด้านการ 
    ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ์
    และวัฒนธรรมให้อยู่ใน 
    ระดับต้นของประเทศ 

๒. เพิ่มจ านวนรายได้จากการทอ่งเที่ยว ๕. พัฒนาปัจจัยพืน้ฐานและระบบโลจิสติกสด์้านการ 
    ท่องเที่ยว และทรัพยากรการท่องเที่ยว รองรับ 
    การเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งระบบ 
๖. พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการด้านการท่องเที่ยว    
    รองรับการเติบโตของนักท่องเที่ยวในประเทศ 
    อาเซียนและนักท่องเที่ยวกลุม่พรีเมี่ยม 
๗. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและศักยภาพ   
    บุคลากรทางการท่องเที่ยว 
๘. พัฒนาดา้นการตลาดและประชาสัมพันธด์้วย     
    ช่องทางที่หลากหลาย ทันสมัย เป็นสากลแบบ 
    เข้าถึง ต่อเนื่อง จูงใจ 
 

๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
    ประชาชน  การเสริมสร้าง   
    ความมั่นคงและสังคม 
    คุณภาพอย่างยั่งยนื 

๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี   
    มีภูมิปัญญา  มีภูมิคุ้มกัน สงัคม 
    มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพ 
    พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
๔. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการ 
    ดูแลรักษาให้เกิดความสมดุล และ    
    คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์   
    มาตรฐานที่ก าหนด 
 

๙. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันความเข้มแข็งทางสังคมและ   
    พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีศักยภาพ 
    รองรับการเปลี่ยนแปลง 
๑๐. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 
      ของประชาชน 
๑๑. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขและการบริการ 
      สังคมข้ันพื้นฐานของจังหวดัให้มีคุณภาพ และ 
      บริการเชิงรุก 
๑๒. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และควบคุมการใช้ทรัพยากร-      
      ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า และ 
      เป็นธรรม  เป็นฐานการพฒันาเศรษฐกิจ  
      การเกษตร และสังคมที่ยั่งยืน 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาต ิ
 

วิสัยทัศน์ 
“ คน ชุมชน มีภูมิคุ้มกัน และพ้ืนที่มีความพร้อมเผชิญปัญหา 

และภัยคุกคามความมั่นคง รวมทั้งสามารถพัฒนาร่วมกับประเทศรอบบ้านอย่างยั่งยืน ” 
ประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ ประกอบด้วย 

๑. ยุทธศาสตร์ผนึกก าลังเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและภูมิคุ้มกันของคน ชุมชน และพ้ืนที่เป้าหมายอยา่งยั่งยืน 
๑) เสริมสร้างใหค้นและชุมชนมีจิตส านึกด้านความมั่นคงและมีศักยภาพ บนพ้ืนฐานของการ 

มีส่วนร่วมให้กับผู้น าชุมชน และหมู่บ้าน ผู้น ากลุ่ม/องค์กรชุมชน สภาองค์กรชุมชน และองค์กรภาคประชา
สังคมรวมทั้งผู้น าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างผู้น าชุมชนด้านความมั่นคง 

๒) ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ให้ความส าคัญกับการป้องกัน 
และการแกไ้ขปญัหาความมั่นคงให้สอดคล้องกับความต้องการของคนและชุมชนในพ้ืนที่ 

๓) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ สร้างอาชีพ และรายได้บน 
พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานในจังหวัดมีความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน และเครือข่าย
ประชาสังคมในจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน และเครือข่ายองค์กรชุมชนร่วม
ด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
๒. ยุทธศาสตร์การจัดระบบป้องกันเพ่ือจัดระเบียบพื้นท่ีชายแดน ด าเนินการจัดท าแผน ระเบียบชุมชน
เสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาระบบต่าง ๆ ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน และชายฝั่งทะเล 
๓. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความม่ันคงในมิติวัฒนธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น และการจัดการโดยสันติวิธี 

๑) สนับสนุน/ส่งเสริม การจัดเวทีประชาคมในระดับต่างๆ ตามความพร้อมของแต่ละพ้ืนที่ เพื่อ 
น าวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชุมชน/ท้องถิ่น มาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 

๒) สนับสนุนหน่วยงานของรัฐ ให้น าวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชุมชน/ท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ใน 
การปอ้งกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคง และ/เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ 

๓) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธ ี
๔) ส่งเสริมเวทีและประชาคมการเรียนรู้การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี และกระบวนการ 

ยุติธรรมชุมชน 
๕) ส่งเสริม/สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีบทบาทเป็นศูนย์ประสานความร่วมมือ 

ของชุมชนในการจัดการความขัดแย้ง ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ทั้งกระบวนการยุติธรรม
ทางเลือกและกระบวนการยุติธรรมสมานฉันท ์(Restorative Justice) 

๖) ส่งเสริมใหอ้งคก์รนอกภาครัฐเป็นหน่วยเจ้าภาพสร้างกลไกการเจรจาหาข้อยุติและทางออก 
ในการแกไ้ขข้อขัดแย้ง 

๗) ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการความขัดแย้งของชุมชนและท้องถิ่น โดยให้ 



ชุมชนเป็นพลังหลักในการด าเนินการและสนับสนุนการเผยแพร่แนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี
ของภาคประชาชน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ของทุกภาคส่วน 

๘) ส่งเสริมการด ารงรักษาวัฒนธรรมของท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือให้คนในท้องถิ่นมีความภูมิใจในประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น ในฐานะท่ีเป็น
ส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติไทย 
๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาฐานขอ้มูลและองค์ความรู้ด้านความมั่นคง 

๑) สนับสนุนการพัฒนาข้อมูลและระบบฐานข้อมูล โดยเชื่อมโยงเครือข่ายทุกระดับใช้ประโยชน์ 
จากระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและภาพถ่ายดาวเทียม รวมทั้งให้ความส าคัญกับข้อมูลสภาพพ้ืนที่ ความ
ต้องการชุมชน เพื่อจัดท า สนับสนุนแผนงาน/โครงการ ที่สอดคล้องกับความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ และ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน 

๒) พัฒนาและจัดท าระบบฐานข้อมูลด้านการข่าว บูรณาการในทุกระดับ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ข่าวสาร และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่น าไปสู่การแจง้เตือน และสั่งการแก้ปัญหาได้ทันเหตุการณ์ 

๓) ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับระดับวัย ให้มี 
จิตส านึกดา้นความมั่นคง โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน รวมทั้งเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับ 
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่รัฐ และองคก์รที่เกี่ยวข้อง อาทิองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครกลุม่มวลชน เป็นต้น 

๔) พัฒนา/ส่งเสริมการศึกษา และสนับสนุนการน าผลงานศึกษา/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
มาประยุกตใ์ช้ให้เกิดประโยชน์กับการด าเนินงานการพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของชาติในทุกระดับ 

๕) ส่งเสริมใหห้นว่ยงานรัฐ หน่วยงานทางวิชาการ สถาบันการศึกษา หรือศูนย์วิชาการ 
ด้านความมั่นคง เป็นองคก์รกลางในการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ รวมทั้งการถ่ายทอดสู่สาธารณชน 

๖) สนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายความมั่นคง สร้างช่องทาง การถ่ายทอด 
องค์ความรู้ด้านความม่ันคงสู่เวทีชุมชนผ่านสถาบันการศึกษา องค์กรทางศาสนา สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ 
ของศูนย์การเรียนรู้/หอ้งสมุดชุมชน การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนเสริมสร้างการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานของรัฐ และพัฒนาเครือข่ายด าเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

๗) ส่งเสริม/สนับสนุนบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน เพ่ือพัฒนา 
ชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ 
๕. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพ่ือนบ้าน สนับสนุนการด าเนินงานของ 
ชุมชน และท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน และจังหวัดชายฝั่งทะเล 
๖. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการที่มีเอกภาพและประสิทธิภาพ ด าเนินงานภายใต้กลไกการบริหารจัดการตาม 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ.๒๕๕๗ เพ่ือขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อความม่ันคงของชาติ 
 
 



แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) 
 
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นเครื่องมือส าคัญในการให้องคก์รเครือข่ายสิทธิมนุษยชนสามารถ

น าไปใช้ปฏิบัติในการส่งเสริม ปกป้อง คุม้ครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชน เพ่ือให้สามารถเข้าถึงสิทธิอันจะ
พึงไดร้ับในแตล่ะประเด็นอย่างเท่าเทียมกัน เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดแกป่ระชาชน เพ่ิมความ
เขม้แข็งตามหลักนิติรัฐ และสร้างรากฐานที่เข้มแข็งให้กับสังคมไทย อันน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการท าให้
สังคมไทยเป็นสังคมที่ส่งเสริมสิทธิ เสรีภาพ และความเท่าเทียม โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพ่ือ
น าไปสู่สังคมสันติสุข 

เป้าหมาย : เป็นสังคมที่ส่งเสริม สิทธิ เสรีภาพ และความเท่าเทียม โดยค านึงถึง 
    ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์เพ่ือน าไปสู่สังคมสันติสุข 

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกอบด้วย ๒๖ แผน ดังนี้ 
๑. แผนสิทธิมนุษยชนด้านสาธารณสุข ปัจจุบันประชาชนชาวไทยจะได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาลจากหนึ่ง 
ในสามระบบหลักตามสิทธิของตน คือ สวัสดิการข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ ระบบประกันสังคม และระบบ 
หลักประกันสุขภาพ ทั้งนี้ มีประเด็นท้าทายที่ส าคัญที่ควรผลักดันเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศให้ 
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเตรียมความพร้อมเพ่ือรับผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในด้านการเขา้ถึง
บริการสาธารณสุข และความเท่าเทียมของคุณภาพบริการ 
๒. แผนสิทธิมนุษยชนด้านการศึกษา ควรจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาระยะยาวที่มีการบังคับอย่างเคร่งครัด 
และตอ่เนื่องในทุกรัฐบาล โดยให้ความส าคัญกับคุณภาพของการศึกษาทั้งในและนอกระบบ การศึกษาข้ัน 
พ้ืนฐาน และอาชีวศึกษา ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรและโครงสร้างทางการศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสิทธิ
มนุษยชนบริบทของท้องถิ่น การเรียนรู้ตลอดชีวิต และหลักสูตรด้านศีลธรรม จริยธรรม การเคารพสิทธิผู้อ่ืน 
หนา้ที่พลเมือง เป็นต้น 
๓. แผนสิทธิมนุษยชนด้านเศรษฐกิจ การสร้างความเท่าเทียมของนโยบาย เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึง 
การประกอบอาชีพและรายได้ที่เพียงพอตามสิทธิ อาทิ การจ้างงานที่จ่ายค่าตอบแทนที่สอดคล&องกับผลิต
ภาพของแรงงาน การส่งเสริมการค้า การตลาดที่เป็นธรรมต่อทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการ การส่งเสริมการ
ออม 
๔. แผนสิทธิมนุษยชนด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เน้นการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมคู่กับ 
มาตรการชดเชยผลกระทบที่เกิดข้ึน โดยใช้กระบวนการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์ให้ 
ประชาชนทราบช่องทางการร้องเรียน การสร้างความตระหนักถึงขอบเขตของสิทธิของตน ส่งเสริมบทบาทของ 
อปท.ในการมีส่วนร่วมให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจโครงการพัฒนา การเฝ้าระวัง ตลอดจนการดูแล
บ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
๕. แผนสิทธิมนุษยชนด้านที่อยู่อาศัย ลดอุปสงค์การอพยพย้ายถิ่นฐานเข้าสู่เขตเมือง โดยเร่งการขยายความ 
เจริญทางเศรษฐกิจ สังคม ไปสู่ภูมิภาค พัฒนาระบบสาธารณูปโภครองรับการเจริญเติบโตอย่างเท่าเทียมกันใน 



ทุกภูมิภาค คุ้มครองสิทธิของประชาชนเกี่ยวกับการจัดซื้อที่อยู่อาศัย การจัดรูปแบบการวางผังเมืองที่เป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ 

๖. แผนสิทธิมนุษยชนด้านวัฒนธรรมและศาสนา ส่งเสริมแนวคิด/นโยบายการยอมรับความ
หลากหลายของวัฒนธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมไทยตั้งแต่สถาบันครอบครัว โรงเรียน สร้างความ
ตระหนักในเอกลักษณ์ความเป็นไทย ผลักดันฟ้ืนฟูและคงความเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่น และให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการก าหนดทิศทางดา้นวัฒนธรรมของตนเอง การปลูกฝัง กล่อมเกลาหลักคิดทางศาสนาแก่เด็ก เยาวชน
อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ โดยสอดแทรกในรูปแบบของสื่อการเรียนการสอน หรือสื่อโทรทัศน์ ตลอดจนพัฒนา
รูปแบบเนื้อหาที่เหมาะสม และสามารถเข้าถึงกลุ่มเด็กในแต่ละช่วงวัย 

๗. แผนสิทธิมนุษยชนด้าน ข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริหารจัดการสร้าง
กลไกในการดูแล น าเสนอข่าวที่มีเนื้อหาอ่อนไหว และกระทบสิทธิของผู้ที่เกี่ยวข้อง ข่าวที่มีเนื้อหารุนแรงและ
ก่อให้เกิดปญัหาแก่ผู้รับชม การส่งขอ้มูลโฆษณาทางโทรศัพท์ส่วนบุคคลที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้ใช้ จัดระบบ
การตรวจสอบดูแลขอบเขตและจรรยาบรรณของสื่อ ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลขา่วสารของทางราชการอย่างรวม
ศูนย ์เป็นต้น 

๘. แผนสิทธิมนุษยชนด้านการขนส่ง สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานและบริการทางสังคมของ
รัฐอย่างเทา่เทียม และกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบการขนส่งให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และอัตราค่าบริการที่
เหมาะสม 

๙. แผนสิทธิมนุษยชนด้านการเมืองการปกครอง ส่งเสริมการพัฒนาการเมืองให้เป็นไปตามระบอบ 
ประชาธิปไตยในทุกระดับ โดยใช้สื่ออย่างเหมาะสม สร้างความรู้ ความเขา้ใจ จิตส านึกให้ทุกภาคส่วนรู้ถึงสิทธิ 
และหน้าที่ของตนเอง และการมีจริยธรรม ส่งเสริมการใช้มาตรการตรวจสอบผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและ 
ผู้บริหารทุกภาคส่วน จัดให้มีการน าประมวลจริยธรรมมาใช้อย่างจริงจัง ก าหนดมาตรการที่มีประสิทธิภาพให้ 
ประชาชนมีอ านาจในการตรวจสอบการใช้อ านาจของภาครัฐ การป้องกันปัญหาคอรัปชั่นอย่างเข้มงวด 
ตลอดจนส่งเสริมการใช้ธรรมาภิบาลในการเมืองการปกครองอย่างแท้จริง 

๑๐. แผนสิทธิมนุษยชนด้านกระบวนการยุติธรรม ส่งเสริมความรู้ในเรื่องกฎหมาย สิทธิในการรับ
ความคุม้ครอง และความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ รวมทั้งเรื่องสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน ส่งเสริมการ
จัดท าแผนงาน โครงการ ให้ประชาชนเข้าถึงบริการดา้นกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง รวดเร็ว และเป็น
ธรรมตลอดจนผลักดันให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่รวมทั้งให้ความคุ้มครองปลอดภัยแก่ผู้แจ้งเบาะแส เป็นต้น 

๑๑. แผนสิทธิมนุษยชนด้านความมั่นคงทางสังคม ความมั่นคงทางสังคม (Social security ) มี
ความหมายค่อนข้างกว้าง โดยรวมถึงหลักประกันในคุณภาพชีวิตของประชาชนที่มีคุณภาพและพร&อมรับต่อ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นสวัสดิการที่จัดให้โดยรัฐเท่านั้น หากรวมถึงแนวทาง ค่านิยม 
และระบบการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือคนในสังคมทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เมื่อเจ็บป่วย 
พิการ 



ว่างงาน หรือชราภาพ ในปัจจุบันระบบคุ้มครองทางสังคมของประเทศได้มีการพัฒนาไปอย่างก้าวหน้า
ครอบคลุมหลายกลุ่มอาทิ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ เป็นต้น 

๑๒. แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ต้องหา/ผู้ต้องขัง ให้ความส าคัญต่อการแกไ้ขปญัหาสภาพเรือนจ า 
และสถานที่ควบคุมดูแล รวมถึงการขยายสาธารณูปโภคต่างๆ ที่จ าเป็น เพ่ิมเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ และด าเนิน 
มาตรการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปรับปรุงการเข้าถึง การดูแลด้านการรักษาพยาบาล และการให้ค าปรึกษาด้าน 
กฎหมายต่อผู้ต้องหาและผู้ต้องขัง ส่งเสริมการมีทนายให้ความช่วยเหลือแก่จ าเลยทั้งในคดีแพ่งและอาญา 
พัฒนาระบบการประเมินคัดกรอง จ าแนก และส่งต่อเด็ก/เยาวชนในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งพัฒนาระบบ 
การบ าบัด แก้ไข ฟ้ืนฟู ส่งเสริมการปฏิบัติต่อผู้ต้องหาและจ าเลยโดยค านึงถึงหลักการสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรี 
ความเปน็มนุษย ์และความชอบธรรมอย่างเทา่เทียมกัน เป็นต้น 

๑๓. แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้พ้นโทษ ส่งเสริมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้มี
การจัดตั้งศูนยส์งเคราะห์ผู้พ้นโทษเพ่ือเตรียมความพร้อมในการด าเนินชีวิตก่อนออกไปใช้ชีวิตในสังคมภายนอก
ไดโ้ดยล าพัง ควรมีมาตรการทางด้านกฎหมายรองรับการปฏิบัติต่อผู้พ้นโทษ รวมถึงก าหนดอ านาจหน้าที่ของ 
หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อคุ้มครองสวัสดิการแก่ผู้พ้นโทษ การป้องกันมิให้หวนกลับมากระท าผิดซ้ าอีก ควร 
ด าเนินการต่อผู้พ้นโทษทั้งสองด้าน คือการใหโ้อกาสในสังคม และการปกป้องสุจริตชนจากความเสี่ยงที่จะถูก 
ผู้พ้นโทษละเมิดในทางใด ๆ ส่งเสริม อปท. มีส่วนร่วมในการฟื้นฟู ติดตาม และประเมินผลผู้พ้นโทษที่ได้รับการ 
ปล่อยตัว เป็นต้น 

๑๔. แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติด ตาม พ.ร.บ.ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
พ.ศ. ๒๕๔๕/  กลุม่ผู้ติดยาเสพติดและผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ควรมีมาตรการด้านการ 

ฝึ�กอาชีพ การติดตามสอดส่องดูแล และให้ความช่วยเหลือในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่ผ่านการบ าบัดยาเสพติด 
เสริมสร้างระบบการสงเคราะห์หลังปล่อยที่มีประสิทธิภาพ ควรจัดให้มีสถานตรวจพิสูจน์ผู้เสพยาเสพติดที่ถูก 
จับกุมตัว และอยู่ระหว่างรอการตรวจพิสูจน์ ตลอดจนการแยกผู้ต้องหาคดียาเสพติดออกจากผู้ต้องหาทั่วไป 
เป็นต้น 

๑๕. แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มเหยื่อ/ผู้เสียหาย ส่งเสริมมาตรการในการคุ้มครอง พัฒนากลไกในการ 
ชว่ยเหลือเยียวยาเหยื่อ ผู้เสียหายจากอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ รอบดา้น ทั้งด้านการด าเนินคดี การ 
รักษาพยาบาล การชดเชยด้านการเงินแก่เหยื่อและครอบครัวผู้เสียหาย โดยค านึงถึงสภาวะทางสังคมและ 
เศรษฐกิจ มาตรการแกไ้ขปญัหากลุ่มเหยื่อจากการคา้มนุษย์ ควรมีการน าการสอบสวนและด าเนินคดีเด็ก/ 
เยาวชนมาใช้กับการกระท าความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดที่ผู้เสียหายหรือเหยื่อเป็นคนพิการ ผู้เสียหายควร
ไดร้ับ 

การสอบปากค าในห้องมิดชิด หากไม่มี ผู้เสียหายควรมีสิทธิในการร้องขอได้ เป็นต้น 
๑๖. แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ส่งเสริมการสร้างความเข้าใจดา้นผู้ติดเชื้อ

เอดส์/เอชไอวี เพ่ือลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ความเข้าใจเรื่องการอยู่รว่มกัน
อย่างมีความสุขและถูกวิธีให้แก่ประชาชนทั่วไป ส่งเสริมการให้สวัสดิการทางสังคม มีการพัฒนายาส าหรับ
ผู้ป่วยให้มีราคาไมแ่พงเพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาได้ง่าย ส่งเสริมเข้ารับการรักษาฟรีไม่ว่ากรณีใดได้ทุกแห่ง 



ส่งเสริมมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อ ควรมีมาตรการบังคับให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องรักษาความลับของผู้
ติดเชื้อมีการมาตรการจูงใจหรือพิจารณาก าหนดกฎหมายลงโทษ เพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
ต่อกลุ่มผู้ติดเชื้อ จากนายจ้าง สถานประกอบการ และสถานศึกษา เป็นต้น 

๑๗. แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ก ากับให้มีการบังคับใช้กฎหมายคุม้ครองแรงงานที่
เกี่ยวขอ้งตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ โดยให้ลูกจ้างได้รับสิทธิอย่างเทา่เทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ฝีมือแรงงาน รวมทั้งคุณลักษณะที่เอื้อต่อการท างานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน
ให้แก่ผู้ใช้แรงงาน รวมทั้งเผยแพร่และให้การศึกษาแก่องค์กรผู้ใช้แรงงานใหท้ั่งถึงอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับสิทธิ
ของผู้ใช้แรงงาน ส่งเสริมสิทธิการประกันสังคม เสริมสร้างความเข้มแข็งของการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครอง
แรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน ประกันค่าแรงขั้นต่ า และความปลอดภัยในการท างาน เป็นต้น 

๑๘. แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มคนจน/ผู้ไดร้ับผลกระทบจากการพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพการมีส่วน
รว่มในการพัฒนา การจัดการของชุมชนท้องถิ่น เช่น การคุ้มครองสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่สะอาด เอ้ือต่อการ
ด ารงชีวิตสิทธิในการด ารงรักษาวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน การส่งเสริมใหป้ระชาชนเข้า
มารว่มรู้และให้ข้อคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อชีวิตของประชาชน การให้บริการ
พ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีพของคนจน ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ความเป็นอยู ่และสภาพแวดล้อมภายใน
ชุมชนของคนจน เป็นต้น 

๑๙. แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มเกษตรกร การสร้างความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
เกษตรกร ทั้งสิทธิของตนเองและการค านึงถึงผลกระทบต่อสิทธิผู้อ่ืนที่เกิดจากการใช้สารเคมี การให้เกษตรกร
มีสิทธิเข้าถึงทรัพยากรที่ดิน โดยเร่งด าเนินการปฏิรูปที่ดินให้แก่เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินท ากิน รวมทั้งสนับสนุน
การเข้าถึงทรัพยากรที่จ าเป็น เช่น แหล่งน้ า สินเชื่อ งบประมาณ รวมทั้งการประกันราคาพืชผลให้เพียงพอกับ
การด ารงชีวิตขั้นต่ า ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรให้เป็นสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็ง ปรับโครงสร้างของระบบ
การผลิตทางการเกษตรให้เกิดความเป็นธรรมควบคู่ความมีประสิทธิภาพ เป็นต้น 

๒๐. แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้สูงอายุ เพิ่มศักยภาพของผู้สูงอายุที่แข็งแรงและสุขภาพดีให้ไดร้ับ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมการพัฒนา
ด้านการแพทยส์าธารณสุข เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต มาตรการการจัดหางานที่เหมาะสมตามสภาพและความ
ต้องการ และพิจารณาการขยายการเกษียณอายุราชการในต าแหน่งที่จ าเปน็และในกลุ่มงานที่ผลิตภาพไม่ได้
ลดลงไปตามวัยปรับบทบาทกองทุนผู้สูงอายุ ส่งเสริมการดูแลระยะยาวและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่
ด้อยโอกาสช่วยเหลือตนเองไม่ได้ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดย อปท.จัดหาพาหนะรับส่งไป
โรงพยาบาล และส่งเสริมมาตรการทางเศรษฐกิจ สังคมที่จูงใจให้เกิดการดูแลและพ่ึงพิกันภายในครอบครัว 
เป็นต้น 

๒๑. แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มเด็กและเยาวชน ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนตระหนักถึงหน้าที่ในฐานะ
พลเมืองควบคู่กับสิทธิที่พึงจะได้รับ และมีสิทธิได&รับการศึกษาที่มีคุณภาพเสมอกันทั้งในเมืองและชนบท 
คุม้ครองสิทธิในการศึกษาของกลุ่มเด็กที่มีปญัหาพฤติกรรม เช่น ติดยาเสพติด การพนัน ติดเกม ใช้ความรุนแรง 
การตั้งครรภ์ในวัยเรียน การพัฒนาความรู้ของเด็กถึงสิทธิที่พึงได้รับในการท างาน โดยบรรจุในหลักสูตร



การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและเร่งรัดการมีส่วนร่วมของนักเรียน นายจ้าง และครู เพ่ือก าหนดแนวทางและเนื้อหาที่
ตรงกับความต้องการของตลาดงานในอนาคต เป็นต้น 

๒๒. แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มสตรี พัฒนาระบบ กลไกการด าเนินงานการช่วยเหลือด้านสังคม และ 
กระบวนการยุติธรรมอย่างครบวงจรเพื่อรองรับผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว/ความรุนแรงทางเพศ 
ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ให้ความรู้เกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์แก่สมาชิกในครอบครัว 
และจัดใหบ้ริการให้ค าปรึกษาที่เป็นมิตรแกส่ตรีวัยรุ่น เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสิทธิสตรีอย่างทั่วถึงทุก
กลุม่เปา้หมายและ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐ อย่างกว้างขวาง 

๒๓. แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มคนพิการ เน้นการบังคับใช้กฎหมาย หรือการจัดหาเครื่องอ านวย
ความสะดวกอย่างเหมาะสม และตรงตามความต้องการของแต่ละบุคคลแก่คนพิการในถานที่ราชการ และที่
สาธารณะโดยผลักดันให้ส่วนกลางจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้องให้แกอ่งคก์รหรือพ้ืนที่ที่ยังขาด การเร่ง
พัฒนาการเขา้ถึงการศึกษาในระบบของคนพิการ ส่งเสริมศักยภาพและบทบาทของคนพิการและองค์กรคน
พิการในการมีสว่นร่วมทางการเมืองและการตัดสินใจเชิงนโยบาย การท ากิจกรรม การนันทนาการ และการ
รวมกลุ่มในลักษณะพหุภาคี โดยส่งเสริมบทบาทของ อปท. ในการดูแลและจัดสวัสดิการแก่คนพิการในระดับ
พ้ืนที่ บทบาทของภาคเอกชนในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนบทบาทของประชาชนทั่วไปใน
การปฏิบัติต่อคนพิการอย่างเขา้ใจในสิทธิและศักดิ์ศรี และปรับทัศนคติที่มีต่อคนพิการอย่างผู้ที่เทา่เทียมกัน 

๒๔. แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ไร้รัฐ ชาติพันธุ์ และกลุ่มผู้แสวงหาที่พักพิงหรือผู้หนีภัยการสู้รบ เร่ง
สร้างความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐและกฎหมายที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติ ส่งเสริมมาตรการเพ่ือคุ้มครอง
ผลประโยชน์รวมถึงมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสม พัฒนาระบบฐานข้อมูล รวมทั้งแรงงานและการจด 
ทะเบียนแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม เสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อสังคมเพ่ือสร้างความเข้าใจและยอมรับความ
หลากหลายทางอัตลักษณ์และชาติพันธุ์ โดยเฉพาะในสถานศึกษาเพ่ือป้องกันการสร้างทัศนคติทางลงต่อกลุ่ม
ชาติพันธุ์ 

๒๕. แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มที่รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรง การใช้แนวทาง
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ลดการประชาสัมพันธ์ในทางลบ จัดท าฐานข้อมูลคดีและผลกระทบจาก
สถานการณ์ความรุนแรงในลักษณะบูรณาการเพื่อประโยชน์ในการด าเนินคดีและการช่วยเหลือเยียวยา การ
ทบทวนกฎหมายของประเทศให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
การก าหนดสิทธิ/แนวทางของประชาชนในการชุมนุมประท้วงที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม รวมทั้งปรับปรุงมาตรการ
ในการควบคุมการชุมนุมของเจ้าหน้าที่ให้เป็นแนวทางมาตรฐาน 

๒๖. แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ/อัตลักษณ์ทางเพศ ส่งเสริมเจตคติของคน
ในสังคมและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมให้มีความเข้าใจและยอมรับในการมีอัตลักษณ์ทางเพศ การ
ปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ การจัดเวทีรณรงค์สาธารณะเพ่ือสร้างความเข้าใจเรื่องสิทธิ การ
เคารพสิทธิศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ส่งเสริมการออกกฎหมายเพื่อรับรองสิทธิกับทุกคู่ชีวิตอย่างเทา่เทียม เป็น
ต้น 

 



กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม 

 วิสัยทัศน์ 
 

“ เมืองน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง  แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย  ก้าวไกลการศึกษา 
สิ่งแวดล้อมงามตา  พัฒนาการท่องเท่ียว ” 

 

 พันธกิจ 
๑. ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 
๒. ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ า ด้านสาธารณูปโภค / 

สาธารณูปการ  
    และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๓. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
๔. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
๕. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 ๖. ยกระดับการผลิตสินค้าการเกษตรและอุตสาหกรรม ให้มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และ 
     เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
          ๗. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
          ๘. ส่งเสริม และพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

 

 เป้าประสงค์ 
๑. การพัฒนาด้านการศึกษามีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ประชาชนมีศักยภาพในการเรียนรู้  

เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
๒. การท านุบ ารุงรักษาศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓. เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง  มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น รวมทั้ง

การส่งเสริมการผลิตผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษเพ่ือการบริโภค 
๔. การจัดการด้านสาธารณสุข  กีฬา  นันทนาการ  สวัสดิการสังคม / การสั งคมสงเคราะห์  มี

ประสิทธิภาพ  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๕. การเชื่อมโยงระบบการคมนาคมขนส่งมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการ

ของประชาชน  สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของชุมชน 
๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษาให้เกิดความสมดุลอย่างมีคุณภาพ  

ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๗. แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/เชิงสุขภาพ  มีศักยภาพ และสร้างรายได้

ให้แก่ท้องถิ่น 



๘. ระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมกระบวนการมีส่วน
ร่วม  และความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น  
 ๙. การพัฒนาคุณภาพชีวิต การคุ้มครองทางสังคม การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ สวัสดิการชุมชน 
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี เด็ก และกลุ่มชาติพันธุ์ 
         ๑๐. การส่งเสริม สนับสนุน จัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย  ๖  ด้าน  ดังน้ี 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 

  แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมระบบการศึกษาอย่างยั่งยืน 
- พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริม    
  การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย   
  และส่งเสริมความเสมอภาคในการศึกษา 

     - พัฒนาศักยภาพทางการศึกษา ส่งเสริมทักษะสู่ความเป็นเลิศของ 
                  ประชาคมอาเซียน 
  แนวทางการพัฒนาที่ ๒  ส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
     สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  พระบรมวงศานุวงศ์   
     งานราชพิธี  และงานรัฐพิธี 

แนวทางการพัฒนาที่ ๓   ส่งเสริม สนบัสนุน แหล่งการเรยีนรู้ ช่องทางการรบัรู้ข่าวสาร  
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ และการปฏิบัติด้านคุณธรรมทาง

ศาสนา จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น   

แนวทางการพัฒนาที่ ๕  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นและศาสนสถาน 

แนวทางการพัฒนาที่ ๖  ส่งเสริม สนับสนุน การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในครอบครัว 
สถานศึกษา และชุมชน 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนา ส่งเสริม และฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชน 

- สร้างทักษะ พัฒนาฝีมือกลุ่มอาชีพ พร้อมรองรับประชาคม
อาเซียน 
- สร้างเครือข่ายในการพัฒนาอาชีพควบคู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒   ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย 
จากสารพิษ ผลิตภัณฑ์ชุมชน และอุตสาหกรรม SME  



  แนวทางการพัฒนาที่ ๓   ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาของ 
     เศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการพัฒนาที่ ๔   ส่งเสริมการพัฒนาพลังงาน พลังงานทดแทน และการประหยัด
พลังงาน 

 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านสังคม 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑  ส่งเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 
แนวทางการพัฒนาที่ ๒  ส่งเสริม สนับสนุนกิจการสาธารณสุข 
แนวทางการพัฒนาที่ ๓  ป้องกัน ต่อต้าน และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
แนวทางการพัฒนาที่ ๔  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคม และงานสวัสดิการสังคม 
แนวทางการพัฒนาที่ ๕  การป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง และ 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แนวทางการพัฒนาที่ ๖  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาประสิทธิภาพในการบรรเทาสาธารณ

ภัย 
แนวทางการพัฒนาที่ ๗  เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 
แนวทางการพัฒนาที่ ๘ การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมและความสามัคคี 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 
  แนวทางการพัฒนาที่ ๑   พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน พลังงานทดแทน ทรัพยากรธรรมชาติ  
     สิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ การลดปริมาณขยะ และมลภาวะ 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒  บ ารุงรักษาแม่น้ าล าคลอง แหล่งน้ าต่างๆ และการป้องกันน้ าท่วม  
และน้ าเสีย 

แนวทางการพัฒนาที่ ๓  การดูแลรักษา และพัฒนาที่สาธารณะ 
แนวทางการพัฒนาที่ ๔  พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และ 

เชิงสุขภาพ 
แนวทางการพัฒนาที่ ๕  พัฒนา ส่งเสริม พ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้เป็น 

แหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
แนวทางการพัฒนาที่ ๖  การเตรียมความพร้อมในการรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
  แนวทางการพัฒนาที่ ๑   พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร โดยยึดหลักการบริหาร 
     กิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
     ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการปกครอง 
     ในระบอบประชาธิปไตย 



แนวทางการพัฒนาที่ ๒  ส่งเสริมธรรมาภิบาล การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ 
   ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ 
แนวทางการพัฒนาที่ ๓  ส่งเสริมสวสัดิการแกผู่้บริหาร และผู้ช่วยเหลือ อปท. สมาชิกสภา อปท.  
   ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน 
แนวทางการพัฒนาที่ ๔   ปรับปรุง พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการท างานของ

บุคลากร 
- เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาประสิทธิภาพ
หน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

แนวทางการพัฒนาที่ ๕   สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยี-
สารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคารสถานที่ 

แนวทางการพัฒนาที่ ๖  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาที่ ๗  ปรับปรุง พัฒนารายได้ และจัดการสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน 
                                ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
แนวทางการพัฒนาที่ ๘  เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน 
แนวทางการพัฒนาที่ ๙  สนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินงานพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของ

ชาติ กระบวนการยุติธรรมชุมชน  และการจัดการความขัดแย้งโดย
สันติวิธ ี

 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า เส้นทาง

จักรยานท่อระบายน้ า  ท่าเทียบเรือ  ระบบการจัดการขยะ  ระบบ
บ าบัดน้ าเสีย และซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคท่ีได้รับ
ความเสียหาย  

แนวทางการพัฒนาที่ ๒  พัฒนาระบบจราจร และการคมนาคมขนส่ง 
แนวทางการพัฒนาที่ ๓  พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา และระบบโทรคมนาคม 
แนวทางการพัฒนาที่ ๔   ส่งเสริม  สนับสนุน การจัดท าผังเมือง  ผังเมืองรวม  ผังเมือง

เฉพาะและป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ 
แนวทางการพัฒนาที่ ๕   พัฒนาแหล่งน้ าคูคลอง และระบบชลประทาน เพ่ือการอุปโภค- 
   บริโภค  การเกษตร และอ่ืน ๆ   

 
 
 
 



ผังเมืองในพื้นที่จังหวัดนครปฐม 
๑. ผังเมืองรวมที่ประกาศใช้บังคับแล้ว ได้แก่  

๑.๑ ผังเมืองรวมจังหวัดนครปฐม ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัดนครปฐม ประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่       
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีการด าเนินการแก้ไขข้อก าหนดบางส่วนเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งขณะนี้อยู่ ในขั้นตอนของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  และใน
ขณะเดียวกันกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาด าเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด
นครปฐมทั้งฉบับ โดยได้มีการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือชี้แจงและรับทราบข้อมูลในพ้ืนที่เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๒ 
กันยายน ๒๕๕๘ 

๑.๒ ผังเมืองรวมชุมชนนครชัยศรี ประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ มีพ้ืนที่ทั้งหมด 
๘๕.๑๖ ตารางกิโลเมตร  ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ต าบลแหลมบัว ต าบลศีรษะทอง ต าบลวัดส าโรง ต าบล
สัมปทวน ต าบลวัดแค ต าบลงิ้วราย ต าบลบางแก้ว ต าบลไทยาวาส ต าบลท่าต าหนัก ต าบลนครชัยศรี         
ต าบลพะเนียด ต าบลบางกระเบา ต าบลท่าพระยา ต าบลขุนแก้ว และต าบลท่ากระชับ อ าเภอนครชัยศรี      
จังหวัดนครปฐม 
 

๑.๓ ผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล  ประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ มีพ้ืนที่ทั้งหมด 
๘๗.๓๖ ตารางกิโลเมตร  ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ต าบลศาลายา ต าบลคลองโยง ต าบลมหาสวัสดิ์ อ าเภอ    
พุทธมณฑล และพ้ืนที่บางส่วนในต าบลหอมเกร็ด ต าบลทรงคนอง และต าบลบางเตย อ าเภอสามพราน 

 

๒. ผังเมืองรวมที่อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุง ได้แก่  

๒.๑ ผังเมืองรวมเมืองนครปฐม ประกาศใช้บังคับเม่ือวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๔ มีพ้ืนที่ทั้งหมด ๑๔๕.๗ 
ตารางกิโลเมตร  มีระยะเวลาการใช้บังคับ ๕ ปี และได้มีการขยายอายุการใช้บังคับอีก ๒ ครั้ง ๆ ละ ๑ ปี 
ขณะนี้ได้สิ้นสุดการใช้บังคับแล้วเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑  ให้ใช้บังค ับผังเมืองรวมในท ้องที่ตำบลนครปฐม 
ตำบล    วังตะกู ต าบลบ่อพลับ ตำบลมาบแค ตำบลท ุ่งน้อย ตำบลสามควายเผือก ตำบลหนองปากโลง 
ตำบล      โพรงมะเดื่อ ต าบลสนามจันทร์ ต าบลล าพยา ต าบลธรรมศาลา ต าบลพระปฐมเจดีย์ ต าบลหนอง
ดินแดง     ต าบลพระประโทน ตำบลห้วยจรเข้ ตำบลบางแขม ตำบลสระกะเทียม ตำบลถนนขาด ตำบลว ัง
เย ็น และตำบลสวนป่าน อ าเภอเมืองนครปฐม จ ังหว ัดนครปฐม  ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงผัง 
 

 ๒.๒ ผังเมืองรวมชุมชนอ้อมใหญ่ ประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ มีพ้ืนที่
ทั้งหมด ๗๘.๓๖ ตร.กม. ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ต าบลบางกระทึก ต าบลกระทุ่มล้ม ต าบลไร่ขิง ต าบลท่า
ตลาด ต าบลยายชา ต าบลท่าข้าม ต าบลอ้อมใหญ่ และต าบลบ้านใหม่ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
ขณะนี้        อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย 
 

(ท่ีมา : ส านักงานโยธาธิการและผงัเมืองจังหวัดนครปฐม) 

3.2  บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา 

 

 


