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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพืน้ฐานทั่วไป 

๑.๑  สภาพทั่วไป 
 จังหวัดสตูล  เป็นจังหวัดใต้สุดของประเทศไทยด้านฝั่งอันดามัน ห่างจากกรุงเทพฯ ๙๗๓  กิโลเมตร โดยมี
เนื้อที่ประมาณ  ๒,๘๐๗.๕๒๒ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑,๗๕๔,๗๐๑ ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดตรัง สงขลา 
รัฐเปอร์ลิส และรัฐเคดาห์  ประเทศมาเลเซีย 
 มีประชากรทั้งสิ้น ๓๐๐,๒๘๖ คน แยกเป็นชาย ๑๔๙,๗๐๑ คน หญิง ๑๕๐,๕๘๕ คน ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาอิสลามร้อยละ ๗๔.๑๐ ศาสนาพุทธร้อยละ ๒๕.๘๑ ศาสนาคริสต์และอื่นๆ ร้อยละ ๐.๐๙ มัสยิด ๒๒๓ แห่ง 
วัด  ๓๗ แห่ง โบสถ์คริสต์ ๓ แห่ง ศาลเจ้า  ๓  แห่ง  และศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจํามัสยิด 
๑๙๔  ศูนย์ 

๑.๒  การเมืองการปกครอง 
 แบ่งการปกครองออกเป็น  ๗  อําเภอ  ๓๖  ตําบล  ๒๗๙  หมู่บ้าน  มีหน่วยงานส่วนภูมิภาค ๓๒  
หน่วยงาน  ส่วนกลาง  ๕๐ หน่วยงาน และรัฐวิสาหกิจ  ๑๑  หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  ๑  แห่ง  เทศบาล  ๗  แห่ง  และองค์การบริหารส่วนตําบล  ๓๔  แห่ง 
 จังหวัดสตูล  มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จํานวน  ๒  คน  ในการเลือกต้ังเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม  ๒๕๕๔  
และมีสมาชิกวุฒิสภาจํานวน  ๑  คน  ในการเลือกต้ังเมื่อวันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๕๑ 

๑.๓  เศรษฐกิจ 
 ประชากรมีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ  ๙๙,๖๒๔  บาท/คน/ปี  (ปี  ๒๕๕๒)  ลําดับที่  ๙  ของภาคใต้  และ     
ลําดับที่  ๒๘  ของประเทศ  ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด  ๒๙,๑๓๖  ล้านบาท  อาชีพหลักการเกษตร อาชีพรอง  
ค้าปลีก  ค้าส่ง  เป็นต้น  สําหรับภาพรวมเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล  ประกอบด้วย 
   การเกษตรกรรม 
          พ้ืนที่ถือครองเพื่อการเกษตร  ๖๐๓,๖๙๓  ไร่  หรือร้อยละ  ๓๔.๔๐  ของพื้นที่ทั้งหมด  ส่วนใหญ่
เป็นพื้นที่สวนยางพารา  ๔๐๔,๐๙๖.๕๐  ไร่  รองลงมาเป็นพื้นที่ปลูกปาล์มน้ํามัน ๗๙,๖๒๒.๗๕ ไร่  พ้ืนที่ปลูกข้าว
นาปี  ๔๖,๑๘๙.๕๐  ไร่    และไม้ผล  ๒๖,๗๑๘.๒๕  ไร่  ผลไม้ที่มีช่ือเสียงและทํารายได้ให้แก่จังหวัดมากได้แก่
ทุเรียน,ลองกอง, เงาะโรงเรียน  เป็นต้น 
   การอุตสาหกรรม 
         มีโรงงานทั้งสิ้น  ๓๐๔  โรง  มีเงินลงทุน  ๒,๒๘๑  ล้านบาท  มีการจ้างงาน  ๔,๓๙๓ คน ส่วนใหญ่
เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  เพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น 
   การพาณิชย์ 
         ส่วนใหญ่เป็นการค้าส่งและค้าปลีกในสาขาเกษตรกรรมที่เกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร  และ
เนื่องจากจังหวัดสตูล  มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย  จึงมีการค้าชายแดนระหว่างไทย – มาเลเซีย  โดยมี
ช่องทางผ่านเข้า – ออก  ๒  ช่องทาง  คือ  ด่านศุลกากรสตูล  และด่านศุลกากรวังประจัน 
         สินค้าส่งออกที่สําคัญ ได้แก่ ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (เรือยอชต์)  วัสดุก่อสร้าง (อิฐ
ดินเผา, กระเบื้องมุงหลังคา, กระเบื้องเซรามิกปูพ้ืนและทางเดิน)  สินค้าประมง  และปศุสัตว์  เป็นต้น สินค้า
นําเข้าที่สําคัญ ได้แก่เครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ (เครื่องบีบน้ํามันปาล์ม) สินค้าประมงและปศุสัตว์ สิ่ง
ทอ    เป็นต้น 
         การค้าชายแดน  ปี  ๒๕๕๔  จํานวน  ๓๓๘.๘๔  ล้านบาท  แยกเป็น 
   มูลค่าการส่งออก จํานวน     ๑๕๔.๒๖     ล้านบาท 
   มูลค่าการนําเข้า จํานวน     ๑๘๔.๕๘     ล้านบาท 



๒ 
 

 
   การท่องเที่ยว 
          จังหวัดสตูล  มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยว ในปี ๒๕๕๓ รวม
ทั้งสิ้น  ๖๙๒,๙๗๐  คน  สามารถทํารายได้ให้กับจังหวัดประมาณ ๒,๐๐๘.๐๒  ล้านบาท มีโรงแรมและที่พัก ๓๓  
โรง  ห้องพัก ๗๓๐ ห้อง  มีบริษัทนําเที่ยวกว่า ๒๐ บริษัท มีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติจังหวัดสตูล มัสยิดกลางประจําจังหวัด อุทยานแห่งชาติตะรุเตา อุทยานแห่งชาติทะเลบัน เกาะอาดัง เกาะ
หลีเป๊ะน้ําตก วังสายทอง  น้ําตกธาราสวรรค์  ถ้ําเจ็ดคต  ถ้ําภูผาเพชร  เป็นต้น 

สถิติจํานวนนกัท่องเที่ยวในจังหวัดสตลูปี ๒๕๔๙ - ๒๕๕๔ 
 

ปี  นักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวมนักท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น / ลดลง 
ร้อยละ 

๒๕๔๙ ๓๕๗,๕๒๙ ๖๔,๗๑๓ ๔๒๒,๒๔๒ ๔.๗๐ 
๒๕๕๐ ๖๙๘,๕๒๑ ๔๔,๗๑๒ ๗๔๓,๒๓๓ ๕.๐๐ 
๒๕๕๑ ๙๙,๑๕๖ ๓๓,๗๖๓ ๑,๐๓๒,๙๑๙ ๙.๗๐ 
๒๕๕๒ ๖๒๗,๕๘๔ ๒๘,๖๒๖ ๖๕๖,๒๑๐ ๑๙.๖๙ 
๒๕๕๓ ๖๕๙,๔๕๙ ๓๓,๕๑๑ ๖๙๒,๙๗๐ ๑๓.๒๕ 
๒๕๔๔ - - - - 

 
ปี  รายได้จากการท่องเที่ยว เพิ่มขึน้ / ลดลงร้อยละ 

๒๕๔๙ ๘๓๖.๗๔ ๓๔.๕๕ 
๒๕๕๐ ๑,๗๙๘.๒๐ ๗.๔๘ 
๒๕๕๑ n/a (๑,๙๔๙.๒๔) ๘.๖๓ 
๒๕๕๒ ๑,๗๑๐.๒๐ ๔๕.๔๕ 
๒๕๕๓ ๒,๐๐๘.๐๒ ๑๗.๓๔ 
๒๕๕๔ - - 

               หมายเหต ุ
               สถิติจํานวนนักท่องเที่ยวของปี ๒๕๕๔ ยังไม่สมบูรณ์อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลและการ
ประเมินผล 

  ภาวะการทํางานของประชากรผู้มีงานทํา และอัตราการว่างงาน 

 จากผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรจังหวัดสตูลในไตรมาสที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ (เมษายน – 
มิถุนายน ๒๕๕๔)  พบผู้มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป ประมาณ ๒๒๔,๐๖๐ คน เป็นเพศชายประมาณ ๑๑๑,๕๘๗ คน เป็น
เพศหญิงประมาณ ๑๑๒,๔๗๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๘ และ ๕๐.๒ ตามลําดับ โดยเป็นผู้อยู่ในกําลังแรงงาน
ประมาณ ๑๖๙,๔๒๖ คน และไม่อยู่ในกําลังแรงงานประมาณ ๕๔,๖๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๖ และ ๒๔.๔  
ตามลําดับ 

  เมื่อพิจารณาด้านการอยู่ในกําลังแรงงานของประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปจําแนกตามเพศ พบว่า ชายมี
สัดส่วนของประชากรที่อยู่ในกําลังแรงงานมากกว่าเพศหญิง คือ ร้อยละ ๘๘.๔ และ ๖๔.๑ ตามลําดับ โดยเพศ
หญิงส่วนใหญ่จะอยู่ทํางานบ้านทําหน้าที่แม่บ้าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒๐.๔  
 



๓ 
 

ตาราง...  จํานวนและร้อยละของประชากรอายุ ๑๕ ปขีึ้นไป จําแนกตามสถานภาพแรงงาน และเพศ 
 

สถานภาพแรงงาน รวม ชาย หญิง 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

ผู้มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป 
๒๒๔,๐๖

๐ ๑๐๐.๐ ๑๑๑,๕๘๗ ๑๐๐.๐ ๑๑๒,๔๗๔ ๑๐๐.๐ 

๑. ผู้อยู่ในกําลังแรงงาน 
๑๖๙,๔๒

๖ ๗๕.๖ ๙๘,๕๐๗ ๘๘.๔ ๗๐,๙๑๙ ๖๔.๑ 

    ๑.๑  กําลังแรงงานปัจจุบัน 
๑๖๙,๔๒

๖ ๗๕.๖ ๙๘,๕๐๗ ๘๘.๔ ๗๐,๙๑๙ ๖๔.๑ 

        ๑.๑.๑  ผู้มีงานทํา 
๑๖๗,๒๙

๖ ๗๔.๗ ๙๗,๔๔๘ ๘๗.๒ ๖๙,๙๔๘ ๖๒.๒ 
        ๑.๑.๒  ผู้ว่างงาน  ๒,๑๔๐ ๐.๙ ๑,๑๕๙ ๑.๑ ๙๗๑ ๐.๙ 
๒. ผู้ไม่อยู่ในกาํลังแรงงาน ๕๔,๖๔๔ ๒๔.๔ ๑๔,๐๘๐ ๑๑.๗ ๔๑,๕๕๔ ๔๖.๙ 

    ๒.๑  ทํางานบ้าน ๒๔,๒๔๐ ๑๐.๔ ๔๐๙ ๐.๔ ๒๒,๘๒๑ ๒๐.๔ 

    ๒.๒  เรียนหนังสือ ๑๒,๔๙๐ ๕.๕ ๔,๕๖๔ ๔.๑ ๗,๘๒๖ ๖.๙ 
    ๒.๔  อ่ืนๆ ๑๙,๐๑๔ ๘.๕ ๘,๑๐๗ ๗.๒ ๑๐,๙๐๗ ๙.๗ 

ที่มา : โครงการสํารวจภาวะการมีงานทําของประชากรจังหวัดสตูล พ.ศ. ๒๕๕๔ ไตรมาสที่ ๒ (เมษายน – 
มิถุนายน ๒๕๕๔) สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

  เมื่อพิจารณาจากผู้ที่อยู่ในกําลังแรงงาน ๑๖๙,๔๒๖ คน  พบว่าเป็นผู้มีงานทําประมาณ ๑๖๗,๒๙๖  
คนคิดเป็นร้อยละ  ๙๘.๗  และเป็นผู้ว่างงานหรือไม่มีงานทําประมาณ ๒,๑๔๐ คน คิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อย
ละ  ๑.๔  (อัตราการว่างงานภาคใต้ และของประเทศ คือ ๐.๗  และ ๐.๖ ตามลําดับ) 

 

                                          หมายเหตุ  : อัตราการว่างงาน    =    ผู้ว่างงาน x ๑๐๐ 
                                                                                        ผู้อยู่ในกําลังแรงงาน 

  อาชีพของผู้มีงานทํา 
 สําหรับอาชีพของผู้มีงานทําในจังหวัดสตูล จากผลการสํารวจพบว่าผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้าน
การเกษตรและการประมงมีจํานวนมากที่สุด  คือประมาณ ๘๖,๖๙๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๘  โดยมีสัดส่วนของ
ชายมากกว่าหญิง คือร้อยละ ๕๕.๙  และ ๔๖.๑  ตามลําดับ  รองลงมาคือพนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า
และตลาด มีประมาณ  ๔๔,๙๙๕ คน  คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๔ ในสาขาอาชีพนี้มีสัดส่วนของหญิงมากกว่าชาย คือ
ร้อยละ ๒๗.๒ และ ๑๕.๔  ตามลําดับ  และอาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขาย และการให้บริการ มีประมาณ 
๑๔,๙๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๐ โดยมีสัดส่วนของชายมากกว่าหญิง  คือร้อยละ ๙.๐ และ ๘.๘ ตามลําดับ  และ
ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง  มีประมาณ  ๑๐,๐๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ  ๖.๐  
โดยมีสัดส่วนชายมากกว่าหญิง  คือร้อยละ ๗.๖ และ ๔.๘ และผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ มีประมาณ ๖,๔๒๗  
คน  คิดเป็นร้อยละ ๔.๘ โดยมีสัดส่วนหญิงมากกว่าชาย คือร้อย ๕.๗ และ ๒.๕  ตามลําดับ ตามลําดับ ส่วนอาชีพ



๔ 
 

ที่พบว่ามีจํานวนน้อยที่สุดในรอบการสํารวจครั้งนี้ คือ อาชีพผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโสและ
ผู้จัดการ มีจํานวน ๑,๕๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๙  
 
ตาราง...  จํานวนและร้อยละของผู้มีงานทํา จําแนกตามอาชีพและเพศ 

อาชีพ 
รวม ชาย หญิง 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
 

ยอดรวม ๑๖๗,๒๙๖ ๑๐๐.๐ ๙๗,๔๔๘ ๑๐๐.๐ ๖๙,๙๔๘ ๑๐๐.๐ 
๑. ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส 
และผู้จัดการ ๑,๕๑๘ ๐.๙ ๑,๒๒๔ ๑.๔ ๒๙๕ ๐.๔ 
๒. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ ๖,๔๒๗ ๔.๘ ๒,๔๕๘ ๒.๕ ๔,๙๖๙ ๕.๗ 
๔. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่างๆ          
    และอาชีพที่เกี่ยวข้อง ๔,๔๒๗ ๒.๐ ๑,๔๙๕ ๑.๔ ๑,๙๔๒ ๒.๘ 

๔. เสมียน ๔,๔๔๗ ๒.๗ 
       
๑,๑๖๘ ๑.๒ ๔,๒๗๙ ๔.๗ 

๕. พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า 
และตลาด ๔๔,๙๙๕ ๒๐.๔ ๑๔,๙๒๙ ๑๕.๔ ๑๙,๐๖๖ ๒๗.๒ 
๖. ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร และ
การประมง ๘๖,๖๙๒ ๕๑.๘ ๕๔,๔๔๔ ๕๕.๙ ๔๒,๒๔๘ ๔๖.๑ 
๗. ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือ        
    และธุรกิจอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง  ๑๐,๐๔๗ ๖.๐ ๗,๔๘๒ ๗.๖ ๒,๖๕๕ ๔.๘ 
๘. ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร        
    และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ ๕,๙๒๗ ๔.๕ ๕,๖๐๙ ๕.๘ ๔๑๘ ๐.๕ 
๙. อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขาย        
    และการใหบ้ริการ ๑๔,๙๒๖ ๙.๐ ๘,๗๔๐ ๙.๐ ๖,๑๘๖ ๘.๘ 

ที่มา : โครงการสํารวจภาวะการมีงานทําของประชากรจังหวัดสตูล พ.ศ. ๒๕๕๔ ไตรมาสที่ ๒ (เมษายน – 
มิถุนายน ๒๕๕๔ ) สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 งบประมาณในการพัฒนาจังหวัด  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๔   

      จังหวัดสตูล  ได้รับงบประมาณในการพัฒนาจังหวัด  ดังนี้ 
 ๑. งบประมาณปกติของกระทรวง  ทบวง  กรม  จํานวน  ๔,๒๔๕,๘๒๘,๐๐๐  บาท 
 ๒. งบประมาณจังหวัด                             จํานวน  ๑๔๐,๔๗๔,๐๐๐  บาท 
 ๔. งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จํานวน ๗๗๖,๕๔๔,๔๔๐  บาท  

๑.๔  สังคมและวัฒนธรรม 
 จังหวัดสตูล  มีสถานศึกษาในระบบโรงเรียน  จํานวน  ๒๒๑  แห่ง  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๑๗๘  แห่ง  และสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน  ๓๖  แห่ง  มีสถานพยาบาล
ของรัฐ  ๖  แห่ง  ๓๖๖  เตียง  มีแพทย์  ๕๕  คน  ทันตแพทย์  ๒๗  คน  และพยาบาล  ๔๘๙  คน  จังหวัดสตูลมี



๕ 
 

งานประเพณีที่สําคัญได้แก่  งานแข่งว่าวประเพณี  งานประเพณีลอยเรือของชาวเกาะหลีเป๊ะ  พิธีเข้าสุนัต วันฮารี
รายอ  เป็นต้น 

๑.๕  การคมนาคมติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 
 สามารถเดินผ่านทางเข้า – ออก  ได้ทางด่านตรวจคนเข้าเมืองสตูล  (ตํามะลัง)  และดา่นตรวจคนเข้าเมือง
ควนโดน (วังประจัน) ไปยังประเทศมาเลเซยี 

๑.๖  การรักษาความสงบเรยีบร้อย  
 จังหวัดสตูล  ได้ดําเนินการตามมาตรรักษาความสงบเรียบร้อย  และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน  ตลอดทั้งได้รณรงค์ในการป้องกันบรรเทาและปราบปรามยาเสพติดและแหล่งอบายมุข
ต่างๆ  โดยการร่วมมือของฝ่ายตํารวจ  ทหาร ฝ่ายปกครองและชุมชน  รายละเอียดของกลุ่มความผิดและสัดส่วน
การเกิดสถิติต่างๆ  ดังนี้ 

สถิติคดีอาญา  ๕  กลุ่ม  ของตํารวจภูธรจงัหวัดสตลู 
ต้ังแต่ เดือนมกราคม – ธันวาคม  ๒๕๕๒  เปรียบเทียบกับ  เดือนมกราคม – ธันวาคม  ๒๕๕๓ 

ประเภทความผิด 
๒๕๕๒ ๒๕๕๓ + เพิ่ม 

- ลด รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ 

๑. คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ 
   ๑.๑ ฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนา 
   ๑.๒ ปล้นทรัพย์ 
   ๑.๓ ชิงทรัพย์ (รวม) 
   ๑.๔ ลักพาตัวเรียกค่าไถ่ 
   ๑.๕ วางเพลิง 

๔๑ 
๓๓ 
๓ 
๖ 
 
- 

๒๗ 
๒๐ 
๒ 
๕ 
 
- 

๔๓ 
๔๐ 
๒ 
- 
 
๑ 

๒๘ 
๒๕ 
๒ 
- 
 
๑ 

+ ๑ 
+๗ 
- ๑ 
- ๖ 

 
+ ๑ 

๒.  คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ 
   ๒.๑  ฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนา 
   ๒.๒  ฆ่าผู้อ่ืนโดยไม่เจตนา 
   ๒.๓  ทําใหต้ายโดยประมาท 
   ๒.๔  พยายามฆ่า 
   ๒.๕  ทําร้ายร่างกาย 
   ๒.๖  ข่มขืนกระทําชําเรา 

๑๔๘ 
๓๓ 
๑ 
 

๕๗ 
๔๔ 
๑๓ 

๘๕ 
๒๐ 
๑ 
 

๒๖ 
๓๐ 
๘ 

๑๕๙ 
๔๐ 
๓ 
 

๕๔ 
๔๓ 
๑๙ 

๑๐๘ 
๒๕ 
๒ 
 

๓๗ 
๓๒ 
๑๒ 

+๑๑ 
+ ๗ 
+๒ 
 

- ๓ 
- ๑ 
+ ๖ 

๓.  คดปีระทษุรายต่อทรพัย์ฯ 
   ๓.๑  ลักทรพัย์ 
   ๓.๒  ว่ิงราวทรัพย์ 
   ๓.๓  รีดเอาทรัพย์ 
   ๓.๔  กรรโชกทรัพย์ 
   ๓.๕  ชิงทรพัย์ (รวม) 
          -  บาดเจ็บ/ตาย 
          -  ไมบ่าดเจ็บ 
   ๓.๖  ปล้นทรัพย์ 
   ๓.๗  รับของโจร 
   ๓.๘  ทําให้เสียทรัพย ์

๒๔๑ 
๑๙๘ 
 ๑๒ 

 
๑ 
๖ 
 
๖ 
๓ 
๒ 
๑๙ 

๑๐๙ 
๘๐ 
๗ 
 
๑ 
๕ 
 
๕ 
๒ 
๑ 
๑๓ 

๒๑๔ 
๑๙๐ 
๔ 
 
- 
- 
 
- 
๒ 
- 

๑๘ 

๑๒๖ 
๑๑๒ 
๑ 
 
- 
- 
 
- 
๒ 
- 

๑๑ 

- ๒๗ 
          - ๘ 

- ๘ 
 

- ๑ 
- ๖ 

 
- ๖ 
 - ๑ 
- ๒ 
- ๑ 



๖ 
 

 

๔.  คดีอาญาที่น่าสนใจ 
   ๔.๑  โจรกรรมจักรยานยนต์ 
   ๔.๒  โจรกรรมรถยนต ์
   ๔.๓  โจรกรรมโค-กระบือ 
   ๔.๔  โจรกรรมเครื่องมือเกษตร 
   ๔.๕  ปล้น/ชิงรถยนต์โดยสาร 
   ๔.๖  ปล้น/ชิงรถยนต์แท็กซี ่
   ๔.๗  ข่มขืนและฆ่า 
   ๔.๘  ลักพาเรียกค่าไถ่ 
   ๔.๙  ฉ้อโกง 
   ๔.๑๐  ยักยอกทรัพย์ 

๑๐๗ 
๔๙ 
๑๐ 

 
 
 
 
 
 

๑๗ 
๓๑ 

๒๓ 
๗ 
 
 
 
 
 
 
 
๘ 
๘ 

๗๘ 
๓๖ 
๔ 
 
 
 
 
 
 

๑๗ 
๒๑ 

๓๐ 
๙ 
๑ 
 
 
 
 
 
 
๙ 
๑๑ 

- ๒๙ 
          - ๑๓ 
          - ๖ 

 
 
 

 
 
 

เท่ากัน 
- ๑๐ 

๕. คดีทีร่ัฐเปน็ผูเ้สียหาย 
  ๕.๑ อาวุธปืน 
         -  อาวุธปืนธรรมดา 
         -  อาวุธปืนสงคราม 
  ๕.๒  การพนนั 
         -  การพนันทั่วไป 
         -  สลากกินรวบ 
  ๕.๓  ยาเสพติด 
  ๕.๔ ปราบปรามการค้าประเวณี 
  ๕.๕  มแีละเผยแพร่วัตถุลามก 

๑,๑๐๐ 
๑๘๒ 
๑๘๐ 
๒ 

๑๐๗ 
๙๐ 
๑๗ 
๗๒๘ 
๘๓ 
- 

๑,๕๒๕ 
๒๔๐ 
๒๓๖ 
๔ 

๓๐๖ 
๒๘๙ 
๑๗ 
๘๙๖ 
๘๓ 
- 

๑,๕๐๐ 
๒๓๑ 
๒๒๙ 
๒ 

๑๕๕ 
๑๓๕ 
๒๐ 
๙๖๔ 
๙๔๙ 
๑ 
 

๒,๑๑๐ 
๒๗๖ 
๒๗๑ 
๕ 

๔๗๖ 
๔๕๖ 
๒๐ 

๑,๒๐๔ 
๑๕๓ 
๑ 
 

 

 + ๔๐๐ 
         + ๔๙ 

+ ๔๙ 
เท่ากัน 
+ ๔๘ 
 + ๔๕ 
  +๓ 

 + ๒๓๖ 
   + ๖๖ 
  + ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทความผิด 
ม.ค – ธ.ค ๒๕๕๒ ม.ค – ธ.ค ๒๕๕๓ + เพิ่ม 

- ลด รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ 



๗ 
 

 
ตารางสถิติการจับกุมคดียาเสพติด ต้ังแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๕๒ ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๓ 

ประเภท 
ยาเสพติด 

ปี ๒๕๕๒ ปี ๒๕๕๓ (๑ ต.ค. ๕๒ - ๓๐ ก.ย. ๕๓) 
จับ/ราย จับ/คน จํานวนของกลาง จับ/ราย จับ/คน จํานวนของกลาง 

กัญชา (แห้ง) ๒๘๔ ๓๒๖ ๖๐.๖๘๙ กก. ๔๐๔ ๔๔๒  ๘๒๑ กก. 
๓๒๔.๙๙๒ ก. 

กัญชา (สด) ๗ ๗ ๓.๔๓ กก. ๑๐ ต้น - - - 
สารระเหย ๑๒ ๑๕ ๕๒๐ ซีซ ี ๑๒ ๑๓ ๔ ขวด  ๕ ถุง 
อัลปราโซแลม ๔๑ ๔๓ ๔๙๕ เม็ด ๗๒ ๗๓ ๑,๖๔๑.๕  เมด็ 
พืชกระท่อม 
 

๑๓๒ ๒๔๔ ใบ ๒๑๐.๖๔๒ กก. 
น้ํา ๗๖  ลิตร 

๑๙๑ ๓๑๖ 
 

ใบ ๓๖๒.๓ กก. 
น้ํา ๘๓.๑๕ ลติร 

มอร์ฟีน ๒ ๒ ตรวจปัสสาวะ - - - 
ยาบ้า - -  - - - 
แอมเฟตามีน ๒๒๕ ๒๔๗ ๙๖๕๘ เม็ด ๒๕๖ - ๑๒๐๐๔ เม็ด 
เอกซ์ตาซี - - - - - - 
ฝิ่น - - -  - - 
ยาไอซ์ ๑๑ ๑๖ ๖๔.๑๑ ก. ๑๔ ๑๗ ๑๑๑.๙๒ ก. 
อ่ืนๆ(ยาแก้ไอ) - - - ๑๔ ๑๗ ๑๐๐ เม็ด ๓,๓๙๕ ขวด 
 
๑.๗ ปัญหาและความตอ้งการ 

๑.๗.๑ ปญัหาเรื่องน้าํ   
            สภาพปญัหา 

 จังหวัดสตูลมีปัญหาเรื่องน้ํา   ทั้งเรื่องน้ําท่วมและภัยแล้ง    น้ําเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง    สาเหตุมา
จากสภาพพื้นที่ของจังหวัดที่เป็นภูเขาทางด้านทิศตะวันออก  และลาดเอียงไปทางทิศตะวันตก มีความลาดชันสูง  
ในฤดูฝนน้ําจะหลากลงทะเลไปอย่างรวดเร็ว    ก่อให้เกิดอุทกภัยอย่างฉับพลัน     ส่วนในฤดูแล้งราษฎรจะประสบ
ปัญหาขาดแคลนน้ํา   ทั้งน้ําเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค  เนื่องจากไม่มีอ่างเก็บน้ําไว้ใช้ในช่วงขาดแคลนน้ํา  
มีเฉพาะฝายกระสอบทรายที่ราษฏรทําไว้เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งเป็นการชั่วคราว  เท่านั้น 

 แนวทางแก้ไข 
 จากสภาพปัญหาเรื่องน้ํา  ซึ่งเกิดจากการขาดแคลนน้ําในฤดูแล้ง  และการเกิดอุทกภัยในฤดูฝนนี้  จึง

มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมียุทธศาสตร์  ในการพัฒนาแหล่งน้ํา   และการกักเก็บน้ํา   โดยมีแนวคิดว่า  “จะ
ทําอย่างไร  จึงจะพัฒนาแหล่งน้ํา  และจัดการน้ําให้เต็มศักยภาพในพื้นที่ของจังหวัดสตูล  เพื่อบรรเทาปัญหาการ
เกิดอุทกภัย  และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ํา  โดยท่ีไม่มีผลกระทบต่อสิทธิการใช้น้ําด้านท้ายลุ่มน้ํา” ในการ
แก้ปัญหาดังกล่าว  โครงการชลประทาน   สํานักงานชลประทานที่  ๑๖  กรมชลประทาน  ได้มีการพิจารณา
วางแผนงาน/โครงการ  ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  ดังนี้ 

        แผนงานระยะสั้น/กลาง  (๑ – ๕  ปี) 
 ๑.  ปรับปรุงระบบส่งน้ําเดิมที่มีอยู่ให้สามารถใช้งานได้ดีตลอดปี 
 ๒.  ก่อสร้างสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า 
 ๓.  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ําขนาดเล็กในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม 
 ๔.  ก่อสร้างทํานบซองป้องกันน้ําเค็ม 



๘ 
 

 ๕.  ก่อสร้างฝายต้นน้ําตามแนวพระราชดําริ 
 แผนงานระยะยาว  (๕ – ๑๐ ปี)   
 โครงการที่มีความพร้อมด้านการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ๑.  โครงการอ่างเก็บน้ําคลองลําโลน  SITE  ๓  ตําบลน้ําผุด  อําเภอละงู  จังหวัดสตูล  ความจุ

ประมาณ  ๑๑.๕๗  ล้านลูกบาศก์เมตร  เพื่อใช้ในการส่งน้ําช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกประมาณ  ๘๙,๗๒๐  ไร่   
 โครงการที่มีความพร้อมด้านการศึกษาความเหมาะสมและเข้าข่ายต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ๑.  โครงการอ่างเก็บน้ําคลองช้าง  หมู่ที่  ๒  ตําบลทุ่งนุ้ย  อําเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล  ความจุ

ประมาณ  ๓๑.๗๐  ล้านลูกบาศก์เมตร  มีพ้ืนที่ที่ได้รับประโยชน์ประมาณ  ๑๘,๕๐๐  ไร่  ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ๒.  โครงการอ่างเก็บน้ําคลองลําโลน  (อันเนื่องมาจากพระราชดําริ)  ต.น้ําผุด  อ.ละงู  จ.สตูล  ความ
จุประมาณ ๖.๖๑๒ ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในการส่งน้ําช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกประมาณ  ๒๐,๔๐๔  ไร่ 

 โครงการที่มีการศึกษาและจัดทํารายงานเบื้องต้นแล้ว 
 ๑.  โครงการอ่างเก็บน้ําคลองย่าบน  ตําบลปาล์มพัฒนา  อําภอมะนัง  จังหวัดสตูล  ความจุประมาณ  

๒๑  ล้านลูกบาศก์เมตร  มีพ้ืนที่ที่ได้รับผลประโยชน์ประมาณ  ๑๙,๐๐๐  ไร่ 
 ๒.  โครงการอ่างเก็บน้ําเขาใคร  SITE ๒  ตําบลควนกาหลง  อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ความจุ

ประมาณ  ๔๑.๓๘  ล้านลูกบาศก์เมตร  มีพ้ืนที่ที่ได้รับประโยชน์ประมาณ  ๘๒,๕๐๐  บาท 
๓.  โครงการอ่างเก็บน้ําคลองลําโลน  SITE  ๒  ตําบลนํ้าผุด  อําเภอละงู  ความจุประมาณ  ๘๓.๕๐  ล้าน

ลูกบาศก์เมตร  มีพ้ืนที่ที่ได้รับประโยชน์ประมาณ  ๗๐,๐๐๐  ไร่  

๑.๗.๒ ปญัหาด้านการทอ่งเที่ยว   
 สภาพปญัหา 

เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวทางจังหวัดส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวน   และอุทยานแห่งชาติ  ซึ่ง
เป็นพื้นที่โซนบริการบางส่วน น่าจะเปิดโอกาสให้เอกชนมาเช่าลงทุนได้  ภายใต้ความควบคุมอย่างเคร่งครัดของ
ทางราชการ เพื่อพัฒนาให้สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้  ในปัจจุบันจังหวัดสตูลมีเพียงทางผ่านไปสู่เกาะ
ลังกาวีของมาเลเซียเท่านั้น   และในช่วงที่ผ่านมาทางมาเลเซียได้ย่ืนข้อเสนอจะจัดทัวร์เข้ามาเที่ยวทะเลในพื้นที่
สตูล ในลักษณะเช้ามาเย็นกลับ  โดยพักค้างคืนที่เกาะลังกาวี   แต่ปรากฏว่าสิ่งอํานวยความสะดวก  และที่พักของ
ไทยไม่อาจรองรับได้ 

 การท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดสตูลในรอบ ๑ ปี สามารถท่องเที่ยวได้ระยะเวลา ๖ เดือน
เท่านั้น อีก ๖ เดือนเป็นหน้ามรสุม การคมนาคมทางทะเลไม่สะดวก 

 โครงสร้างพื้นฐานในเรื่องที่พักและสิ่งอํานวยความสะดวกของจังหวัดสตูล  ยังไม่ดีและมีไม่
เพียงพอกับนักท่องเที่ยว 

 การท่องเที่ยวทางบก  เช่น  น้ําตก  โบราณสถาน   สิ่งอํานวยความสะดวกในตัวเมือง  ยังไม่ได้
รับการส่งเสริมและสนับสนุนเท่าที่ควร    ทําให้ไม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เท่าที่ควรจะเป็น 
      ชุมชนและท้องถิ่นที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้ความสนใจในด้านการจัดการท่องเที่ยวมากขึ้น  
แต่บางกลุ่มยังขาดความรู้  ความเข้าใจในการบริหารจัดการ  จึงทําให้ทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชนเสื่อมโทรม
ลง  และบางครั้งสร้างความแตกแยกในชุมชน 
      บุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว  ขาดความรู้  ความเข้าใจและทักษะในเรื่องการให้บริการ
แก่นักท่องเที่ยว  พนักงานโรงแรม  พนักงานร้านอาหาร  พนักงานขายของที่ระลึก  พนักงานขับเรือ  พนักงานขับ
รถ  ฯลฯ ไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้  จึงทําให้การบริหารนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่เป็นที่ประทับใจ  

  การท่องเที่ยวทางทะเล  เช่น  เกาะหลเีป๊ะ  เกาะอาดัง  เกาะตะรุเตา  เกาะราวี  เกาะบุโหลน  
จํานวนนักท่องเที่ยวจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี  สืบเนื่องจากนักท่องเที่ยวรู้ว่าค่าใช้จ่ายสําหรับการท่องเที่ยวในเขต



๙ 
 

จังหวัดสตูลจะถูกกว่าจังหวัดกระบี่  พังงา  และภูเก็ต  ปัญหาที่ตามมาคือ  ปัญหาขยะ  ปัจจุบันสิ่งที่ผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยวดําเนินการกับปัญหานี้  คือ  การขนกลับขึ้นฝั่ง  เผา  ฝังกลบ  และบางรายแอบทิ้งลงทะเล 

แนวทางแก้ไข 
๑. แก้กฎระเบียบในการขอใช้พ้ืนที่ในเขตป่าสงวนและเขตอุทยานแห่งชาติ 
๒. จัดประชุมสัมมนาผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวสตูล ร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว 

ประเทศมาเลเซีย และจังหวัดสงขลา เพื่อประสานความร่วมมือและเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวบนบกให้มากขึ้น 
๔. หาแนวทางให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวทางทะเล และได้มีโอกาสท่องเที่ยวบนบกด้วย โดยจัด 

โปรแกรมการทอ่งเที่ยวบนบกในราคาพิเศษ 
๕. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักลงทุนมาประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวมากขึ้น   โดยเฉพาะการลงทุนที่

เป็นโครงสร้างพื้นฐาน 
๖. การแก้ไขปัญหาขยะ  ในระยะสั้น  จังหวัดได้ทําความเข้าใจ/รณรงค์  ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว

และผู้เกี่ยวข้องกับขยะ  จัดเก็บขยะและให้มีการแยกขยะให้สะดวกต่อการนําไปทําลาย  ประสานให้องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น   (อบต. / อบจ.)  จัดทําแผนรองรับการขนขยะขึ้นจากสถานท่องเที่ยวที่เป็นเกาะ 
ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  สําหรับการแก้ไขปัญหาระยะยาว  จังหวัดขอเสนอให้ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องในระดับส่วนกลาง  ได้ทําการศึกษาวิจัย  และดําเนินโครงการแก้ไขปัญหาขยะ  โดยเฉพาะในสถานที่
ท่องเที่ยวที่เป็นเกาะในเขตจังหวัดสตูล  เป็นลําดับแรก ๆ และสถานท่องเที่ยวบนบกในลําดับถัดไป  เช่น การ
ก่อสร้างระบบเผาหรือฝั่งกลบ  แบบที่ได้มาตรฐานสากลให้สามารถรองรับปัญหาได้ในระยะยาวต่อไป 
 ๗. ควรให้ความรู้  ความเข้าใจกับชุมชนและท้องถิ่นในด้านการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว  
เพื่อให้ชุมชนและท้องถิ่น  สามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 ๘. ควรพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนให้มีความรู้  ความเข้าใจในด้าน
การให้บริการและด้านภาษา  เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานและความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว  

 ข้อคิดเห็นของนักเดินทางด้านบริการของจังหวัด 
• ความไม่ซื่อสัตย์ของผู้ให้บริการ 
• ควรจัดกิจกรรมดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวเช่น การแข่งขันตกปลา พายเรือ วิวาห์ใต้น้ํา เป็นต้น 
• มาตรฐานราคา/การให้บริการไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น รีสอร์ท ทัวร์ ร้านอาหารที่คิดราคาต่างกัน 
• บริเวณตลาดมีขยะมาก มีสุนัขมาคุ้ยเขี่ยทําให้ดูสกปรก และบริเวณชายหาดมีสุนัขจํานวนมาก 
• สินค้าที่จําหน่ายมีราคาแพงเกินความเป็นจริงตามแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมของนักท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล 
• ห้องน้ําตามแหล่งท่องเที่ยวมีจํานวนน้อยมาก 

๑.๗.๓ ปญัหาด้านการศกึษา  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  

ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทด้านการศึกษากําหนดว่า  การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ  และโอกาสเสมอกัน  ใน
การรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี  ที่รัฐต้องจัดได้อย่างทั่วถึง  และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล และสถานศึกษาในสังกัด  จึงได้ดําเนินงานตามแนวทางดังกล่าวพอสรุปปัญหาได้
ดังนี้ 

  ด้านปริมาณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มีสถานศึกษาในสังกัด  จํานวน 
๑๖๒ แห่ง ในรอบ ๕ ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) มีสถานศึกษาขนาดเล็ก (มีนักเรียนเกิน ๑๒๐ คน) 
เพิ่มขึ้นตามต่อเนื่องตามลําดับ ดังนี้     

 
 



๑๐ 
 

ปีการศึกษา จํานวนสถานศึกษาขนาดเล็ก ร้อยละ 
๒๕๕๐ ๕๓ ๓๓ 
๒๕๕๑ ๕๕ ๓๔ 

๒๕๕๒ ๕๖ ๓๕ 
๒๕๕๓ ๖๖ ๔๑ 
๒๕๕๔ ๗๐ ๔๓ 

                                                                                                                                     
  ด้านคุณภาพ  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O - NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๓  สรุปได้ดังนี้  
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ เฉพาะโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ใน ๘ 

กลุ่มสาระวิชา สาระวิชาที่มีคะแนนสูงสุด คือ สุขศึกษาและพลศึกษา โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๓.๘๙ การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๑.๐๐ และสาระวิชาที่มีคะแนนต่ําสุดคือ ภาษาอังกฤษ มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ ๑๘.๔๑ มีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละของทุกวิชา ๓๘.๕๒ เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ
ของทุกวิชา ปีการศึกษา ๒๕๕๒ พบว่า ตํ่ากว่าร้อยละ ๒.๗๐ เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละของ
รายวิชา ปีการศึกษา ๒๕๕๒ พบว่า รายวิชาที่มีค่าเฉล่ียร้อยละสูงกว่า คือ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และการงาน
อาชีพ    เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สตูล พบว่า รายวิชาที่มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงกว่า คือ สังคมศึกษา เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละของ
วิชา ระดับประเทศ พบว่าตํ่ากว่าร้อยละ -๑ .๙๓ เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยร้อยละของรายวิชา 
ระดับประเทศ พบว่า ตํ่ากว่าทุกรายวิชา  

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ใน ๘ 
กลุ่มสาระวิชา สาระวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ สุขศึกษาและพลศึกษา โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๗๐.๖๖ 
รองลงมาคือ การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๔๕.๙๒ และสาระวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุดคือ 
ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๑๕.๑๐ มีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละของทุกวิชา ๓๗.๗๗ เมื่อเปรียบเทียบกับ
คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละของทุกวิชา ปีการศึกษา ๒๕๕๒ พบว่า สูงกว่าร้อยละ ๒.๕๘ เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนน
รวมเฉลี่ยร้อยละของรายวิชา ปีการศึกษา ๒๕๕๒ พบว่า รายวิชาที่มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงกว่า คือ ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและ พลศึกษา สังคมศึกษาและ การงานอาชีพ เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล พบว่า รายวิชาที่มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงกว่า คือ 
ภาษาไทย สุขศึกษาและพละศึกษาและ การงานอาชีพ เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละของทุกวิชา 
ระดับประเทศ พบว่าตํ่ากว่าร้อยละ -๐.๘๒ เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยร้อยละของรายวิชา ระดับประเทศ 
พบว่า สาระภาษาไทยสูงกว่าร้อยละ ๐.๐๒ ส่วนวิชาอื่นๆ ตํ่ากว่าทุกรายวิชา ตํ่ากว่าทุกรายวิชา ซึ่งในปีการศึกษา
ต่อไปสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อไปสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลต้ังเป้าหมายเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ
ร้อยละ ๔  

๑.๘.๔ ปญัหาด้านการเกษตร 
สภาพปญัหา 

  จังหวัดสตูลมีผลผลิตทางการเกษตรและผลไม้ที่มีช่ือเสียงจาํนวนมากหลากหลายชนิด เช่น เงาะ  
ลองกอง  มังคุด  ทุเรียน  จําปาดะ และส้มโอ  เป็นต้น ซึ่งการทําสวนผลไม้ส่วนใหญ่จะเป็นสวนรายย่อยที่มีพ้ืนที่
สวนขนาดเล็ก ๑-๕  ไร่ ในทุกอําเภอรวม ๒๖,๗๑๘.๒๕ ไร ่มีผลผลิตรวมประมาณ  ๑๖,๙๗๓.๖๒ ตัน แต่เนื่องจาก
ช่องทางการจําหน่ายมีน้อย ประกอบกับในจังหวัดสตูลไม่มีตลาดกลางจําหน่ายสินค้าทางการเกษตร ที่จะกระจาย



๑๑ 
 

สินค้าออกสู่ตลาดภายนอกรวมทั้งถูกพ่อค้าคนกลางกดราคา ทําให้สินค้าทางการเกษตรมีราคาตกตํ่า เกษตรกร
ประสบภาวะการขาดทุนเมื่อมีผลผลิตออกมามาก  
 แนวทางการแก้ไข 
 ๑. จัดให้มีตลาดกลางจําหน่ายสินค้าการเกษตรเพื่อกระจายสินค้าไปสู่ต่างจังหวัด และประเทศ
ใกล้เคียง เช่น มาเลเชีย เป็นต้น 
 ๒. จัดคาราวานจําหน่ายสินค้าการเกษตร 

๑.๘.๕ ปญัหายาเสพตดิ 
 สภาพปญัหา 

    จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีปัญหายาเสพติดแพร่ระบาด อันเนื่องมาจากจังหวัดสตูลเป็นจังหวัด 
ชายแดน ที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ทําให้การลักลอบ ลําเลียง และถ่ายเทยาเสพติดเข้า-ออก
ระหว่างสองประเทศนี้ได้ง่าย จะเห็นได้จากสถิติการจับกุมยาเสพติดข้างต้นว่ามีปริมาณเพิ่มขึ้น ประกอบกับใน
ปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนบางส่วนได้หันไปเสพยาเสพติดและอยู่ระหว่างการบําบัดยาเสพติดจํานวนไม่น้อย 
เนื่องจากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดจากอดีตจนถึงปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนทั้งชนิดของยาเสพติด
และกลุ่มผู้เสพโดยเฉพาะกลุ่มผู้เสพซึ่งเดิมเป็นกลุ่มวัยแรงงาน แต่ปัจจุบันน่าวิตกกังวลมากยิ่งขึ้นเพราะกลุ่มผู้เสพ
เปลี่ยนมาเป็นกลุ่มกลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต   
 แนวทางการแก้ไข 
 ๑. หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือและให้ความสําคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหา              
ยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  
 ๒. เร่งรัดการบําบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดอย่างจริงจัง 

ความต้องการของจังหวดั 
๑.  ด้านการทอ่งเที่ยว 

 เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทุกปี  จังหวัดสตูลมีความต้องการที่จะต้องดําเนินการซ่อมแซมปรับปรุง
ท่าเรือปากบารา  (เดิม)  เป็นท่าเรือท่องเที่ยวและท่าเรือเอนกประสงค์  ซึ่งขณะนี้กรมการขนส่งทางน้ําและ
พาณิชยนาวี  ได้ว่าจ้างบริษัทเอทีที คอนซัลแต้นท์ จํากัด  ดําเนินการสํารวจออกแบบในวงเงินงบประมาณ  
๓๘๐.๙๔  ล้านบาท  โดยขอตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ 

๒.  การค้าชายแดน 
 ท่าเรือน้ําลึกปากบารา  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อการศึกษาความเหมาะสมของการ
ดําเนินงานตามโครงการ  และด้าน  EIA  จึงมีความสําคัญยิ่งที่ทุกภาคส่วนจะต้องผลักดันให้เกิดขึ้น  ซึ่งหาก
โครงการดังกล่าวดําเนินแล้วเสร็จจะเกิดประโยชน์กับประชาชนจังหวัดสตูลและภาคใต้ตอนล่าง  สามารถเชื่อมต่อ
การค้ากับกลุ่มประเทศแถบเอเชียตะวันตกเฉียงใต้  (อินเดีย  บังคลาเทศ)  ตะวันออกกลาง  และยุโรปได้อย่าง
กว้างขวาง  ในวงเงินงบประมาณ  ๒๖,๑๐๙.๖  ล้านบาท 

๓.  ระบบการขนสง่  Logistic 
 โครงการก่อสร้างถนน  ๔  ช่องจราจร  เชื่อมจังหวัดสตูล – ตรัง – กระบี่ – พังงา – ภูเก็ต  ต้องเร่ง
ดําเนินการเพราะเป็นเส้นทางเศรษฐกิจสายหลักฝั่งอันดามัน 
 โครงการก่อสรา้งถนน  ๔  ช่องจราจร  ควนสตอ – วังประจัน  เพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ  
งบประมาณ  ๒๔๐  ล้านบาท 
 โครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองด้านทิศตะวันตกเป็น  ๔  ช่องจราจร  เพื่อเป็นการขนส่งสินค้าไปสู่ท่าเรือ
ตํามะลัง  งบประมาณ  ๑๕๐  ล้านบาท 
 โครงการก่อสร้างถนนสตูล – เปอร์ลิส 
 



๑๒ 
 

ส่วนที่ ๒ 
ทิศทางการพัฒนา 

 
๒.๑ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 
 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ  
การพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่มีลําดับความสําคัญสูง ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 

 

พันธกิจ 
๑) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทาง

สังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค 
ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ที่โปร่งใสเป็นธรรม 

๒) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิตอย่างเหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 

๓) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และ
ภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

๔) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

๑ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความสําคัญกับ 
๑.๑ การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสงัคมไทยควบคูกั่บการเสริมสร้างขีด

ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง มุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้มี
ฐานการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มีความหลากหลายและแข็งแกร่งมากขึ้น ส่งเสริม
การจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรม ปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้และ
เป็นเครื่องมือสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและการถือครองทรัพย์สิน พัฒนาการใช้ประโยชน์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนใน
การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแก่คนในสังคมไทย รวมทั้งยกระดับคุณภาพระบบการ
คุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมทุกคนอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการและความจําเป็น 

๑.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก 
และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ มุ่งพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มี
คุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง การจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย การเข้าถึง
ระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการเงินฐาน
รากและระบบการออมที่หลากหลาย เสริมสร้างเจตคติด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย และพัฒนา



๑๓ 
 

ระบบฐานข้อมูลในการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธิ และสามารถเข้าถึงบริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.๓ การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วนร่วมใน
เชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักด์ิศรี ให้ทุกคนสามารถแสดงออกทางความคิดอย่าง
สร้างสรรค์ เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง สนับสนุน
การรวมกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพลังร่วมในการพัฒนาสังคม พัฒนามาตรฐานระบบการคุ้มครองผู้บริโภคเพิ่มช่อง
ทางการเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค ส่งเสริมบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการ
ตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

๑.๔ การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของ
สังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบและการ
รับผิดชอบที่รัดกุม โดยสร้างค่านิยมใหม่ที่ยอมรับร่วมกันบนฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและเกื้อกูลกันในสังคม 
ส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองที่มีธรรมาภิบาลนําไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องและเหมาะสม เสริมสร้าง
ระบบบริหารราชการให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ มีระบบถ่วงดุลอํานาจการตรวจสอบที่เข้มงวดและรอบด้าน 
พัฒนาข้าราชการให้มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดรับชอบ ปฏิรูปการ
เมืองไทยทั้งระบบให้เป็นประชาธิปไตยของมวลชน สร้างความเท่าเทียมในกระบวนการยุติธรรมและเพิ่ม
ช่องทางในการรับข้อร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจาก
กระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสนับสนุนการใช้สื่อเพื่อสังคมทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น และสังคมออนไลน์
ให้เป็นพลังหนุนเสริมการพัฒนา 
 

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความสําคัญกับ 
๒.๑ การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม เป็นการส่งเสริมคู่สมรสที่มีความ

พร้อมให้มีบุตรเพิ่มขึ้นและรักษาระดับอัตราเจริญพันธ์ุไม่ให้ตํ่ากว่าระดับที่เป็นอยู่ปัจจุบันสนับสนุนการกระจาย
ตัวและส่งเสริมการต้ังถิ่นฐานของประชากรให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพ โอกาสและทรัพยากรธรรมชาติ
ของพื้นที่ 

๒.๒ การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วง
วัย สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูล พัฒนาทักษะให้คนมีการ
เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์ปลูกฝังการ
พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่ืน และจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย พัฒนาคนด้วยการเรียนรู้ใน
ศาสตร์วิทยาการให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงานและเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สร้างจิตสํานึกให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพกฎหมาย 
หลักสิทธิมนุษยชน สร้างค่านิยมการผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เรียนรู้การรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ 

๒.๓ การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยสร้างเสริมสุขภาวะคนไทยให้
มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองครอบครัว 
ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพ ควบคู่กับการพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งการส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพของ
ประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เหมาะสมทั้งการผลิตและการกระจายบุคลากรตลอดจนการใช้
มาตรการการเงินการคลังเพื่อสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 



๑๔ 
 

๒.๔ การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคนไทยทุก
คน มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านต้ังแต่วัยเด็ก และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัย ควบคู่กับการส่งเสริมให้
องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สื่อสารด้วยภาษาที่
เข้าใจง่าย รวมถึงส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๒.๕ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนา
บทบาทของสถาบันหลักทางสังคมให้เอื้อต่อการพัฒนาคน สร้างค่านิยมให้คนไทยภูมิใจในวัฒนธรรมไทย และ
ยอมรับความแตกต่างของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ลดปัญหาความขัดแย้งทางความคิด และสร้าง
ความเป็นเอกภาพในสังคม สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมร่วมกับประชาคมโลกโดยเฉพาะ
ประชาคมอาเซียนให้เกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมความเข้าใจ
ระหว่างประชาชนในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร 
 

๓ ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ให้ความสําคัญกับ 
๓.๑ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

มุ่งรักษา ป้องกัน และคุ้มครองพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีที่ดินเป็นของ
ตนเองหรือมีสิทธิทากินในที่ดิน ใช้มาตรการทางภาษีเพื่อบังคับหรือจูงใจให้บุคคลผู้ถือครองที่ดินทําประโยชน์
ในพื้นที่ดังกล่าวมากขึ้น สนับสนุนการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมเร่งรัดการจัดให้มี
องค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดินให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาค
การเกษตร ฟ้ืนฟูและส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรมที่ดี และวิถีชีวิตทางการเกษตรที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนา
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 

๓.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐให้ความสําคัญกับการวิจัยและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรที่
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ ควบคุมและกํากับดูแลให้มีการนําเข้าและใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน 
ปรับปรุงบริการขั้นพื้นฐานเพื่อการผลิตให้ทั่วถึง ส่งเสริมการผลิตที่คงไว้ซึ่งความหลากหลายของพันธ์ุพืชและ
สัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศ พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เหมาะสมทางการเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 

๓.๓ การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต สนับสนุนการผลิตและบริการ
ของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร อาหาร และพลังงาน ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในพื้นที่ให้ร่วม
ทําการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการนําองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า ผลิตภัณฑ์
เกษตรและอาหาร ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มาตรฐานระบบการผลิตสินค้าเกษตร
ให้เทียบเท่าระดับสากล ส่งเสริมระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ส่งเสริม
ภาคเอกชนและองค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบสินค้าเกษตรและอาหารร่วมกับ
สถาบันเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของภาคเกษตร 

๓.๔ การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร มุ่งพัฒนาระบบการสร้างหลักประกัน
รายได้ของเกษตรกรให้มีความมั่นคงและครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด พัฒนาระบบประกันภัยพืชผลการเกษตร 
ส่งเสริมระบบการทําการเกษตรแบบมีพันธสัญญาที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ยกระดับคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของเกษตรกร สร้างแรงจูงใจให้เยาวชน เกษตรกรรุ่นใหม่ และแรงงานที่มีคุณภาพเข้าสู่อาชีพ
เกษตรกรรม พัฒนาสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้เป็นกลไกสนับสนุนการพึ่งพาตนเองของเกษตรกร 



๑๕ 
 

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการนําเข้าสินค้าเกษตรและอาหารที่มี
ต้นทุนตํ่าที่เป็นผลมาจากข้อตกลงการเปิดการค้าเสรี 

๓.๕ การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน โดย
ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้และปลูกป่าโดยชุมชนและเพื่อชุมชนเพิ่มขึ้น ส่งเสริมให้เกษตรกรทําการเกษตร
ด้วยระบบเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนให้มีการจัดการและเผยแพร่องค์
ความรู้และการพัฒนาด้านอาหารศึกษาทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมพฤติกรรมการ
บริโภคท่ีเหมาะสมของบุคคลและชุมชน สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิตและการบริโภคท่ีเกื้อกูลกันใน
ระดับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน ส่งเสริมการนําวัตถุดิบทางการเกษตรที่ผลิตได้ในชุมชนและที่เหลือใช้จาก
การเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ให้เป็น
เครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งด้านอาหารให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างเป็นระบบ 

๓.๖ การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็ง
ภาคเกษตร ด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืชพลังงาน จัดให้มี
ระบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นทั้งอาหารและพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใช้
พลังงานชีวภาพที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการผลิตและบริการ จัดให้มีกลไกกํากับดูแลโครงสร้างราคาของพลังงาน
ชีวภาพ และปลูกจิตสํานึกในการใช้พลังงานชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

๓.๗ การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน โดย
สนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเอกชน และชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
กําหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร ปรับกระบวนการทํางานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ให้มีการร่วมมือและบูรณาการการทํางานอย่างจริงจัง ทั้งในส่วนกลางและระดับพ้ืนที่ พัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศด้านอาหารและพลังงานตั้งแต่การผลิต การตลาดไปจนถึงการบริโภค พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาด้านการเกษตร ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคีโดยเฉพาะ
ประชาคมอาเซียนที่ก่อให้เกิดความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน 
 

๔ ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ให้ความสําคัญกับ 
๔.๑ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งให้กับ

ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผลักดันให้มีบทบาทในการ
พัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ ด้วยการปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้
สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย แอฟริกา และเศรษฐกิจภายในประเทศ ปรับโครงสร้างภาค
บริการให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มกับสาขาบริการท่ีมีศักยภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์การพัฒนา
เมืองสร้างสรรค์ และการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พัฒนาภาคเกษตรบนฐานการเพิ่มผลิตภาพในการผลิต
และยกระดับการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและยั่งยืน ด้วยการใช้ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ สู่อุตสาหกรรมฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

๔.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เน้นการนําความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทรัพย์สินทางปัญญา วิจัยและพัฒนาไปต่อยอด ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์ สังคม และ
ชุมชน โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรมที่ส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการผลิต ตลอดจนพัฒนาโครงสร้าง



๑๖ 
 

พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้ทั่วถึงและเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพใน
ลักษณะของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 

๔.๓ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม มุ่ง
พัฒนาตลาดเงิน และตลาดทุน รวมทั้งกําลังแรงงานให้เอื้อต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พัฒนาระบบการ
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้เชื่อมโยงการขนส่งทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานสู่สากล สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
ด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด พัฒนาพลังงานทางเลือก และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุก
ระดับ ปฏิรูปกฎหมาย และกฎ ระเบียบต่างๆ ทางเศรษฐกิจให้เอื้อต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันและ
สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก 

๔.๔ การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ ให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการ
ด้านการเงิน โดยดําเนินนโยบายการเงินที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมและทันต่อเหตุการณ์ เพิ่ม
บทบาทตลาดทุนในระบบเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคการเงินโลก ปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางการเงิน พัฒนากลไกการเฝ้าระวังความผันผวนทางเศรษฐกิจและพัฒนาระบบเตือนภัยแบบ      
องค์รวม เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุนระหว่างประเทศ และการบริหารจัดการด้านการคลังที่
ปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ของประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพของการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ 
ป้องกันความเสี่ยงทางการคลัง พัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการข้ันพื้นฐานของภาครัฐเพิ่มขึ้น และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๕ ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม      
ให้ความสําคัญกับ 

๕.๑ การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือใน  
อนุภูมิภาคต่างๆ มุ่งพัฒนาบริการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากลปรับปรุง
กฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้าที่เกี่ยวข้อง พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงการ
พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพื้นที่ชายแดน/เขตเศรษฐกิจชายแดน ตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิตกับพ้ืนที่ตอน
ในของประเทศ 

๕.๒ การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาคมุ่งพัฒนาพื้นที่ใน
ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นฐาน
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดน 
รวมทั้งบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้บรรลุประโยชน์ร่วมกันทั้งด้านความมั่นคง
และเสถียรภาพของพื้นที่ 

๕.๓ การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ยกระดับทักษะ
ฝีมือแรงงาน กําหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานของคุณภาพสินค้าและบริการ ที่เป็นการป้องกันสินค้าและบริการ  
นําเข้าที่ไม่ได้คุณภาพทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน 

๕.๔ การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์ 
เป็นทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก มุ่งรักษาบทบาทของไทยในการมีส่วนร่วม
กําหนดยุทธศาสตร์ของกรอบความร่วมมือที่ดําเนินอยู่ รวมทั้งรักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธ์กับมหาอํานาจทาง
เศรษฐกิจเดิมและมหาอํานาจใหม่ 



๑๗ 
 

๕.๕ การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การ
เคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยเร่งดําเนินการด้านความร่วมมือในการ
กําหนดมาตรฐานฝีมือระหว่างประเทศเพื่ออํานวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาค ส่งเสริม
ผู้ประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน คุ้มครองและส่งเสริม
สิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ 

๕.๖ การมีส่วนร่วมอย่างสําคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ป้องกันภัยจากการก่อ
การร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย มุ่งพัฒนาศักยภาพและความ
พร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาข้ามชาติด้านการก่อการร้าย ยาเสพติด และการหลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ
พัฒนาศักยภาพ และความร่วมมือภายในภูมิภาคเพื่อเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุฉุกเฉิน 
และร่วมมือในการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่และโรคระบาดเข้า 

๕.๗ การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กรระหว่าง
ประเทศที่ไม่แสวงหากําไร เป็นการดําเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในระดับอนุภูมิภาค 
เสริมสร้างการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการที่นําสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมและอํานวย
ความสะดวกองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหากําไรให้มีบทบาทเพิ่มขึ้นในการให้ไทยเป็นฐานการดําเนิน
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศในภูมิภาค 

๕.๘ การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว เป็นการสร้างองค์
ความรู้ให้กับภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบให้สามารถพัฒนาศักยภาพและโอกาส
ของตนเองในการใช้ประโยชน์จากการเปิดการค้าเสรี โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับ
การสนับสนุน เยียวยาและดูแลจากรัฐในกรณีที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน 

๕.๙ การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมทั้งเป็นฐาน
ความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค โดยจัดให้มีสิทธิประโยชน์และการอํานวยความสะดวกที่จําเป็น เพื่อให้มี
การจัดต้ังสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค และสนับสนุนบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงกําไร 

๕.๑๐ การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับ
ชุมชนท้องถิ่น มุ่งเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นให้รับรู้และเตรียมพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพ้ืนที่ในการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน ให้สามารถพัฒนาเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ส่งเสริม
ศักยภาพด้านวิชาการและเครือข่ายของสถาบันการศึกษาของไทยที่สร้างความใกล้ชิด และปฏิสัมพันธ์กับ
ประเทศในอนุภูมิภาค 
 

๖ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้ความสําคัญกับ 
๖.๑ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

มุ่งรักษาและฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าและเขตอนุรักษ์ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดการองค์ความรู้ให้เป็นเครื่องมือ
ในการวางแผนและบริหารจัดการ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ดินและการจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง เร่งรัดการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ําเพื่อเพิ่มปริมาณน้ําต้นทุน 
ส่งเสริมให้เกิดการใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพ จัดทําแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรน้ําเพื่อการ
อุปโภคบริโภคอย่างเป็นระบบ รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ 

๖.๒ การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การเป็น
เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ําและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศและ
พฤติกรรมการบริโภคเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ําและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพ



๑๘ 
 

การใช้พลังงานในภาคคมนาคมและขนส่ง เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก พัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเน้นการวางผังเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศเข้าด้วยกัน 

๖.๓ การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อรองรับกับความท้าทาย
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงพัฒนาศักยภาพชุมชนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

๖.๔ การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด้วยการจัดทําแผนที่และจัดลําดับ 
พ้ืนที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด ยกระดับการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพัฒนา 
ระบบฐานข้อมูล การสื่อสารโทรคมนาคม ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการจัดการภัย
พิบัติ พัฒนาระบบงานอาสาสมัครของประเทศอย่างจริงจัง และให้มีมาตรฐานตามหลักสากล สนับสนุน
ภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และท้องถิ่นให้มีการเตรียมความพร้อม และจัดทาแผนปฏิบัติการ 
รองรับภัยพิบัติ 

๖.๕ การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ มุ่งติดตามและเฝ้าระวังมาตรการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าและ
การลงทุน เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการทางการค้าและข้อตกลงระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ศึกษาผลกระทบและกําหนดแผนกลยุทธ์รายสินค้า 
รวมทั้งมาตรการเยียวยาในสินค้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้ผู้ส่งออกทําคาร์บอนฟุตพริ้นต์ และสร้าง
แรงจูงใจให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๖.๖ การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เก่ียวข้องกับกรอบความตกลงและ
พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ เป็นการศึกษารายละเอียดและสร้างความเข้าใจในพันธกรณี
ติดตามสถานการณ์การเจรจาและท่าทีของประเทศต่างๆ พัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อเสริมสร้างทักษะการ
เจรจาพัฒนาความร่วมมือในกลุ่มอาเซียนและประเทศคู่ค้าสําคัญ สนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกรณีและ
ข้อตกลงระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๖.๗ การควบคุมและลดมลพิษ มุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ
และน้ําเสียชุมชน พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อลดความเสี่ยง
อันตราย การรั่วไหล การเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี และพัฒนาระบบเตือนภัย แจ้งเหตุฉุกเฉิน และระบบการ
จัดการเมื่อเกิดอุบัติภัยด้านมลพิษ 

๖.๘ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ มุ่งส่งเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ทรัพยากร ธรรมชาติ ปรับปรุงกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐให้เอื้อต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู ผลักดันให้มีการ
จัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและลดการก่อ
มลพิษ สร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผล
รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มี
ประสิทธิภาพ   
 

 



๑๙ 
 

๒.๒ สรุปแนวนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ (สรุปสาระสาํคญัที่เปน็แผนงาน/โครงการ) 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดาเนินการในปีแรก 

ประเดน็นโยบาย กลยุทธ/์วิธีการ 

๑.๑ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู 
ประชาธิปไตย 
๑.๑.๑ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู
ประชาธิปไตย โดยการเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันของประชาชน
ในชาติให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
 
 
 
 
๑.๑.๒ เยียวยาและฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องแก่บุคคลทุกฝ่าย เช่น
ประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐ และผู้ประกอบการภาคเอกชน ซึ่งได้รับ
ผลกระทบอันเนื่องมาจากความขดัแย้งทางความคิด ทางการเมือง
และความรุนแรงที่ก่อตัวขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายของการใช้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช ๒๖๔๐ 
 
๑.๑.๓ สนับสนุนให้คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความ
จริงเพื่อแนวทางปรองดองแห่งชาติ (คอป.)ดําเนินการอย่างเป็น
อิสระและได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายอย่างเต็มที่ในการ
ตรวจสอบและค้นหาความจริง จากกรณีความรุนแรงทางการเมือง 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน การสูญเสียชีวิต บาดเจ็บทางร่างกาย 
และจิตใจ ความเสียหายทางทรัพย์สิน 
 

 
 
- เสริมสร้างจิตสํานึกความรักชาตแิละยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
- เพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐที่มุ่งเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง 
- สนับสนุนการใช้วัฒนธรรมและกีฬาเป็นสื่อสําคญัในการสร้างความสมานฉันท์ของประชาชนทุกหมู่เหล่า 
- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนทุกระดับเกี่ยวกับปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมืองตามหลักกติกาของระบอบประชาธิปไตยและสนับสนุนสร้างกลไกชุมชนในการส่งเสริมประชาธิปไตย 
- รณรงค์รวมพลังมวลชนและเสริมสร้างเครือข่ายกลุ่มองค์กรต่าง ๆ และภาคประชาชนเพื่อร่วมพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันบันพระมหากษัตริย์ 
- ส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาสังคมเพื่อมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันและแก้ไขปัญหา ลดเงื่อนไขความแตกแยก 
ของคนในสังคม 
- สนับสนุนการดําเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ตามกรอบยุทธศาสตร์สันติวิธี 
 
- สนับสนุนการเยียวยาและฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องแก่ทุกฝ่าย ที่ได้รับผลกระทบจากความเห็นที่แตกต่าง และความรุนแรงที่ก่อตัวขึ้นตั้งแต่ช่วง 
ปลายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๖๔๐ 
 
 
 
 
- สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ให้ดําเนินการอย่างเป็นอิสระและ
ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายอย่างเต็มที่ 
 
 
 

 



๒๐ 
 

ประเด็นนโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๑.๒ กําหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น 
“วาระแห่งชาติ” โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษ
ผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบ โดยบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด ยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการ
บําบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตาม
ช่วยเหลืออย่างเป็นระบบดําเนินการอย่างจริงจังในการป้องกัน
ปัญหาดว้ยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับต่างประเทศในการ
ควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิต
ยาเสพติดที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่าง
บูรณาการและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งดําเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยง
และประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวม
พลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด 
 
๑.๓ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในภาครัฐอย่างจริงจัง โดยยึดหลักความโปร่งใสและมีธรรมาภิ
บาลที่เป็นสากลเพื่อให้การใช้ทรพัยากรเพื่อการพัฒนาประเทศ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประเทศโดยรวม
อย่างแท้จริง ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขยายการบังคับใช้
บทบัญญัติเรื่องการห้ามการกระทําที่เป็น 
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ให้ครอบคลุมผู้ใช้อํานาจรัฐในตําแหน่ง
สําคัญและตําแหน่งระดับสูงอย่างทั่วถึง เข้มงวดในการบังคับใช้
กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่รัฐ เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จรยิธรรม และ 
ธรรมาภิบาลของบุคลากรภาครัฐ ตลอดจนปลูกฝังจิตสํานึกและ
ค่านิยมของสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ 
สุจริตและถูกต้องชอบธรรม 
 
 

- ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดครบวงจรโดยบริหารจัดการอย่างบูรณาการ ตั้งแต่การขยายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสกัดกั้นยาเสพติด 
และสารตั้งต้น การป้องกันกลุ่มเสี่ยงเป็นเหยื่อยาเสพติด การบังคบัใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผูผ้ลิต ผู้ค้า การบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
รวมทั้งการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
- พัฒนาเครือข่ายสร้างความร่วมมือจากภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนหมู่บ้านลกัษณะพลังแผ่นดิน 
- ช่วยเหลือ ฟื้นฟู และพัฒนาผู้เสพ/ผู้ติดและผู้ค้าที่ผ่านกระบวนการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมไม่ให้กลับไปกระทําผิดซ้ํา 
- เพิ่มขีดความสามารถในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบาํบัด โดยเน้นการทํางานในเชิงบูรณาการและในลักษณะพหุภาคี 
- พัฒนาระบบควบคุม และการรักษาความปลอดภัยของเรือนจําและทัณฑสถานให้ปลอดยาเสพติด 
 
 
 
 
 
 
- เสริมสร้างจิตสํานึกและค่านิยม ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ 
- ประสานความร่วมมือด้านการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบแบบบูรณาการระหว่างองค์กรอิสระ องค์กรตรวจสอบภาครัฐ และ 
องค์กรตรวจสอบสาธารณะ 
- แก้ไขและยกร่างกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- เสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นอิสสระให้แก่กลไกตรวจสอบ ทั้งในส่วนของภาครัฐภาคสาธารณะ สื่อมวลชน รวมถึงองค์กรเอกชน 
และภาคประชาสังคม และนักวิชาการ 
- สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ใน ๔ ยุทธศาสตร์หลักประกอบด้วย 

• การปลูกจิตสํานึก ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 

• รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

• เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต 

• สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต 



๒๑ 
 

ประเดน็นโยบาย กลยุทธ/์วิธีการ 

๑.๔ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการและ 
เร่งรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทาน โดยเร่งให้มีการบริหารจัดการ
น้ําในระดับประเทศอย่างมีประสิทธิภาพให้สามารถป้องกันปัญหา
อุทกภัยและภัยแล้งได้ รวมทั้งสนับสนุนภาคการเกษตรด้วยการ
ก่อสร้างระบบชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 
ฟื้นฟูการขุดลอกคูคลอง และแหล่งน้ําธรรมชาติที่มีอยู่เดิม ขยาย
เขตการสูบน้ําด้วยไฟฟ้า จัดสร้างคลองส่งน้ํา 
ขนาดเล็กเข้าสู่ไร่นา และขยายเขตการจัดรูปที่ดิน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้น้ําและการผลิตส่งเสริมการใช้น้ําให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและเหมาะสมกับชนิดพืช และจัดหาแหล่งน้ําใน
ระดับไร่นาและชุมชนอย่างทั่วถึง 
 
 
 
 
๑.๕ เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ควบคู่ไป
กับการขจัดความยากจนยาเสพติด และอิทธิพลอํานาจมืด โดย
น้อมนํากระแสพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว“เข้าใจ 
เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักปฏิบัติในแนวทางสันติวิธี โดยเน้นการ
ส่งเสริมความร่วมมือในทุกภาคส่วนกับประชาชนในพื้นที่ อํานวย
ความยุติธรรมอย่างทั่วถึง เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพ
ชีวิต สร้างโอกาสและความเสมอภาค พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ในพื้นที่ เคารพอัตลักษณ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
ส่งเสริมการกระจายอํานาจการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบที่
สอดคล้องกับลักษณะพื้นที่โดยไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญทั้งนี้ จะมี
การบูรณาการการบริหารจัดการทุกภาคส่วนให้มีเอกภาพทั้งใน
ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ รวมทั้งปรับปรุง  

- เพิ่มขีดความสามารถให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการสาธารณภัย 
- เพิ่มขีดความสามารถให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการสาธารณภัย 
- ประชาชนและชุมชนมีความปลอดภัยในการป้องกันน้ําท่วมพื้นที่ชุมชนที่เหมาะสม 
- ป้องกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ําภายใน ประเทศและพื้นที่ชายฝั่ง 
- กลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้มีการใช้ทรัพยากรน้ํา เป็นฐานในการพัฒนาประเทศและ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนน้าํ และพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ําเพื่อเพิ่มน้ํา ต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ํา บูรณาการน้ําผวิดิน ใต้ดินและ 
กําหนดมาตรฐานพัฒนาระบบน้ําสะอาด- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตร 
- วางระบบการปอ้งกันและบรรเทาภัยธรรมชาติ 
- จัดทําโครงการลงทุนภาครัฐแบบบูรณาการ 
- พัฒนาปรับปรุงและบํารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความปลอดภัยเพียงพอต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเชื่อมโยงกับการขนส่งระบบอื่น 
- พัฒนาระบบระบายน้ําหลัก โดยก่อสร้างอุโมงค์ขนาดใหญ่ (อุโมงค์ยักษ์) จํานวน ๓ แห่ง ให้แล้วเสร็จภายใน ๔ ปี 
- พัฒนาพื้นที่แก้มลิง โดยจัดหาแก้มลิงเพิ่มเติมและเสริมประสิทธิภาพแก้มลิงในปัจจุบันให้เพิ่มมากขึ้น 
- พัฒนาคลองระบายน้ําหลักในพื้นที่ตอนบนของฝั่งธนบุรีเพื่อนําน้ําเข้าสู่โครงการแก้มลิงคลองสนามชัย – มหาชัย 
- เพิ่มประสิทธิภาพของระบบระบายน้ําหลักเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมเนื่องจากน้ําฝน 
 
- ส่งเสริมและสนับสนุนเป็นลําดับแรกให้ภาครัฐและทุกภาคส่วนมีความเข้าใจปรัชญาความคิด/วิธีการของกระแสพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว “เข้าใจ เข้าถึงพัฒนา” และน้อมนํามาเป็นหลักปฏิบัติแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในแนวทางสันติวิธี 
- เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยและการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบ และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดย
ให้ความสําคัญกับพื้นที่เสี่ยงภัยและคุ้มครองผู้บริสุทธิ์ไม่ให้ถกูคุกคาม รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.)
เพิ่มขึ้นตลอดจนมีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดมิให้ติดอาวุธกองกําลังที่เป็นพลเรือนถูกนําไปใช้เป็นเครื่องมือของกลุ่มอิทธิพลในพื้นที่ 
- เร่งรัดการปราบปรามกลุ่มอิทธิพล กลุ่มยาเสพติด กลุ่มอิทธิพลอํานาจมืด เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาที่สนับสนุนการก่อการความไม่สงบ 
- เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการข่าวเชิงรุกโดยบูรณาการข้อมลู กลไกและกระบวนการตรวจสอบ ตลอดจนการประมวลข่าวกรองของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้เกิดเอกภาพ ทันสถานการณ์ พร้อมไปกับเสริมสร้างเครือข่ายงานการข่าวภาคประชาชนที่ครอบคลุมทุกมิติทั้งในเรื่องสถานการณ์และพื้นที่ 
- อํานวยความเป็นธรรมและความยุติธรรมแก่คนทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม ทั้งผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง ประชาชนผู้บริสุทธิ์ และบุคคลผูด้้อยโอกาสเพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อรัฐ 
- ส่งเสริมให้ความรู้ทางกฎหมาย ขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองตามหลักนิติธรรม ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยแก่เด็ก 
เยาวชน และประชาชนทั่วไป 
- พัฒนางานกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส โดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการดําเนินงาน และเชื่อมโยง  
ฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและเสียค่าใช้จ่ายน้อย 



๒๒ 
 

ประเดน็นโยบาย กลยุทธ/์วิธีการ 

พัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง ทันสมัยกับ
สภาพความเป็นจริงของปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากความไม่สงบอย่างเป็นธรรม 

- ช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม- พัฒนาองค์ความรู้ในระบบงานยุติธรรมและสร้างจิตสํานึก
ความรับผิดชอบในการทํางานร่วมกันของบุคคลากรทุกฝ่ายในกระบวนการยุติธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยอมรับของประชาชน 
- สนับสนุนให้เยาวชน ประชาชนและท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในงานกระบวนการ ยุติธรรม และรว่มพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชนและ 
กระบวนการยุติธรรมทางเลือก 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเข้ามาแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
- ส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพของผู้นําศาสนา ผู้นําชุมชน กลุ่มสตรีและเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มพลังวัฒนธรรมในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาในระดับชุมชน เพื่อจัดการความขัดแย้งและลดการเผชิญหน้าต่อกันพร้อมไปกับการเป็นสื่อกลางในการสื่อความเข้าใจระหว่างรัฐกับ
ประชาชน 
- เสริมสร้างช่องทางการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของสถานการณ์ที่เป็นจริงต่อสาธารณชนโดยใช้ปฏิบัติการงานข่าวสารและงานมวลชนสัมพันธ์ 
เชิงรุก 
- ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนทั้งในและนอกพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น กําหนดแนวทางและตัดสินใจเชิงนโยบาย รวมถึงประเมินผลการทํางาน 
ของภาครัฐ โดยอยู่บนพื้นฐานที่รัฐต้องมีความจริงใจ รับฟังเสียงของประชาชนในพื้นที่และนํามาดําเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง 
- พัฒนาศักยภาพและคุณภาพคนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและทักษะการดํารงชีวิตเพื่อเสริมสรา้งความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน 
- ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ 
- พัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสขุและสวัสดิการผู้ด้อยโอกาสและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญาเพื่อการสร้างสมรรถนะในการประกอบ
วิชาชีพด้วยตนเองและการเพิ่มโอกาสในการทํางานทั้งในพื้นที่ นอกพื้นที่และในต่างประเทศ 
- ส่งเสริมกระบวนการชุมชนเข้มแขง็เพื่อเพิ่มศักยภาพการพึ่งตนเองและพึ่งพากันในชุมชน 
- พัฒนาเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประชาชนและฐานทรัพยากรของท้องถิ่น โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและ
กระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการดํารงชีพของประชาชน 
- เสริมสร้างความมั่นคงทางอาชพีและรายได้แก่กลุ่มคนมีรายได้น้อยบนฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและรักษาความสมดุลของ
สภาพแวดล้อมที่ตอบสนองการพัฒนากับการรักษาให้ยั่งยืน 
- ส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรและผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มีศักยภาพอย่างครบวงจร เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตของแต่ละชุมชนและทรัพยากรในพื้นที่ 
ให้เชื่อมโยงเศรษฐกิจฐานรากตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สู่ระดับประเทศ 
- พัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลโดยเฉพาะสินค้าชุมชนและธุรกิจ SME ที่มีศักยภาพให้มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาลควบคู่ไปกับการส่งเสริม
การตลาดให้กว้างขวางมากขึ้น 
- พัฒนาด้านการค้า การท่องเที่ยว การบริการ และการเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างการลงทุนและแหล่งจ้างงานใหม่ๆ 
-  เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพัฒนาพลังงานทางเลือก 



๒๓ 
 

ประเดน็นโยบาย กลยุทธ/์วิธีการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๘ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกําลังซื้อ 
ภายในประเทศ สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพ
ให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค 
๑.๘.๓ จัดให้มีเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับ 
ผู้สูงอายุ โดยผู้ที่มีอายุ ๖๐-๖๙ ปี จะได้รับ ๖๐๐ บาท อายุ ๗๐-
๗๙ ปี จะไดร้ับ ๗๐๐ บาทอายุ ๘๐-๘๙ ปี จะได้รับ ๘๐๐ บาท 
และอายุ ๙๐ ปีขึ้นไป จะได้รับ ๑,๐๐๐ บาท 
 
๑.๑๐ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน สนับสนุน 
สินเชื่อรายย่อย โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพให้แก่
ประชาชนผู้มีรายได้น้อย รวมถึงเพิ่มสวัสดิการของรัฐเพื่อเป็นการ
ดูแลสังคมในชุมชน จัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการและ
ประชาชน โดย 
๑.๑๐.๑ เพิ่มเงินทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอีกแห่งละ 
๑ ล้านบาท 

- เสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่ทุกภาคส่วนรู้สึกเชื่อมั่นและมีหลักประกันในความปลอดภัยต่อการแสดงความคิดเห็นและการพูดคุย เพื่อ 
กําหนดทิศทางและอนาคตของพื้นที่ร่วมกันอย่างตรงกับความต้องการ เพื่อนําไปสู่การกระจายอํานาจการปกครองทีส่ะท้อนการมีส่วน 
ร่วมอย่างแท้จริงของประชาชนทุกภาคส่วน 
- เสริมสร้างความเข้าใจกับนานาประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ OIC UN EUเกี่ยวกับข้อเท็จจรงิของสถานการณ์และนโยบายของรัฐในการแก้ไข
ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
- จัดระบบการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาตามนโยบายที่มีประสิทธิภาพ ครบวงจร มีเอกภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
- สร้างความเข้าใจในปรัชญา ความคิด ทิศทางการแก้ไขปัญหาตามนโยบายให้กับหน่วยงานของรัฐและข้าราชการที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อให้การแก้ไขปัญหา 
สนับสนุนซึ่งกันและกัน 
- พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพของบุคลากรภาครัฐ ทั้งในเรื่องทัศนคติจิตสํา นึกและความตระหนักของการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตาม 
หลักยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจเข้าถึง พัฒนา” ในแนวทางสันติวิธี 
- จัดระบบการบริหารนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพและครบวงจร ตั้งแต่ระดับนโยบาย ระดับยุทธศาสตร์รองรับนโยบาย ระดับปฏิบัติ ให้มีความ
ชัดเจนประสานสอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกันและกัน ตรงกับวัตถุประสงค์นโยบาย โดยมีงบประมาณรองรับอย่างพอเพียง 
 
 
 
 
- จัดทําระบบฐานข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุทั่วประเทศตามกลุ่มอายุ ๖๐-๖๙ ปี อายุ ๗๐-๗๙ ปี อายุ ๘๐-๘๙ ปี และอายุ ๙๐ ปีขึ้นไป 
- สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพเป็นประจําทุกเดือน ที่สอดคล้องกับกลุ่มอายุต่าง ๆ 
- ปรับปรุงประสทิธิภาพและกระบวนการจ่ายเบี้ยยังชีพให้สอดคล้องกับกลุ่มอายุและช่วงเวลาที่กําหนด 
 
 
 
 
 
 

- ขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และเสริมสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการดําเนินการและพัฒนาศักยภาพ
ของกองทุนให้มีความพร้อมเป็นสถาบันการเงินชมุชนเพื่อให้ประชาชนมีแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
- ส่งเสริมการวิจัยและจัดการความรู้ของกองทุนโดยการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้ด้วยองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมของกองทุน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
กองทุนที่ประสบความสําเร็จ 



๒๔ 
 

ประเดน็นโยบาย กลยุทธ/์วิธีการ 

๑.๑๐.๒ จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีวงเงินเฉลี่ย 
จังหวัดละ ๑๐๐ ล้านบาท  
 
 
 
 
๑.๑๐.๔ จัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนพัฒนาศักยภาพของ
หมู่บ้านและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
เป็นจํานวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ และ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ตามลําดับขนาดของหมู่บ้าน เพื่อให้หมู่บ้านบริหารจัดการกองทุน
เพื่อการพัฒนาชุมชนด้วยตนเอง 
 
๑.๑๑ ยกระดับราคาสนิค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่ง 
เงินทุน โดยดูแลราคาสินค้าเกษตรให้มีเสถียรภาพที่เหมาะสม 
คํานึงถึงกลไกราคาตลาดโลกโดยใช้วิธีบริหารจัดการทางการตลาด
และกลไกตลาดซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งผลักดันให้เกษตรกร
สามารถขายสินค้าเกษตรได้ในราคาสูงเพียงพอเมื่อเทียบกับต้นทุน 
และนําระบบรับจํานําสินคา้เกษตรมาใช้ในการสร้างความมั่นคง
ด้านรายได้ให้แก่เกษตรกร เริ่มต้นจากการรับจํานาํข้าวเปลือกเจ้า
และข้าวเปลือกหอมมะลิ ความชื้นไม่เกินร้อยละ ๑๕ ที่ราคา
เกวียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท และ ๒๐,๐๐๐ บาทตามลําดับ พร้อมทั้ง
จัดให้มีการเยียวยาความเสียหายของพืชผลจากภยัธรรมชาติให้แก่
เกษตรกร การจดัทําระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรให้สมบูรณ์ 
และการออกบัตรเครดิตสําหรับเกษตรกร 
 
 
 

- สนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อเป็นกองทุนสําหรับการพัฒนาศักยภาพสตรีในระดับต่างๆ ให้มีบทบาทในการพัฒนา
ครอบครัว ชุมชน สังคมและการเมืองอย่างเสมอภาคตามหลักสิทธิมนุษยชนและรู้เท่าทันโลกยุคใหม ่รวมทั้งเป็นแหล่งกู้ยืมของสตรี ในการพัฒนาอาชีพเพื่อ 
สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน 
- ส่งเสริมองค์กรสตรี/คณะกรรมการฯ ให้มีขีดความสามารถในการจัดระบบและบริหารจัดการกองทุนอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อให้กองทุนมีความยั่งยืน 
องค์กรสตรีและเยาวชนในการพัฒนาอาชีพ แก้ไขปัญหาความยากจนพัฒนาอาชีพ แก้ไขปัญหาความยากจน 
 
- กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ จัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน โดยจัดสรรตามขนาดของหมู่บ้าน เน้นการมีส่วนร่วมของ
ชมุชนเป็นผู้บริหารจัดการกองทุนและแก้ไขปัญหาชุมชนด้วยตนเอง 
- ดําเนินการพัฒนาบุคลากรและระบบการสนับสนุนโครงการ SML 
 
 
 
 
- ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันความเสี่ยงการเกษตรให้เหมาะสมกับสินค้าเกษตรและสถานการณ์ที่เกิดจากภัยธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เพื่อป้องกันและลดความเสียหายในการผลิตสินค้าเกษตร เป็นการสร้างหลักประกันที่มั่นคงในอาชีพ และ 
รายได้ของครัวเรือนเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
- ดูแลรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรโดยใช้กลไกตลาด และการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าให้แก่เกษตรกร 
- พัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพื่อให้รู้ทันการเปลี่ยนแปลง และเสริมสร้างความรู้ด้านการตลาด 
- พิจารณาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมสําหรับโครงการรับจํานําข้าวเปลือก 
- ดําเนินการประกันภัยข้าวนาปี ๑ ล้านครัวเรือน ครัวเรือนละ ๒๐ ไร่ โดยรัฐบาลอุดหนุน ๑๐๐ บาท/ไร่ ในปี ๒๕๕๕ ส่วนปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ ใช้อัตราเพิ่ม 
ปีละ ๒๐% ทั้งนี้เพื่อให้มีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงแบบสมัครใจให้เกษตรกรให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว โดย ธ.ก.ส. จะสํารองจ่ายแต่ละปีไปก่อน 
แล้วรัฐบาลจะตั้งงบประมาณ จ่ายคืนภายหลัง 
- ดําเนินการรับจํานํา เพื่อรักษาระดับราคาผลิตผลทางการเกษตร 
- ชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงกับราคาประกัน 
- แก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรโดยรับจํานําผลผลิตที่สําคัญเพื่อลดปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดในเวลาเดียวกัน 
 

 



๒๕ 
 

ประเดน็นโยบาย กลยุทธ/์วิธีการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๑๒ เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ 
โดยประกาศให้ปี พ.ศ.๒๕๕๔- ๒๕๕๕ เป็นปี “มหัศจรรย์ไทย 
แลนด์” (Miracle Thailand Year) และประชาสมัพันธ์เชิญชวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าร่วมเฉลิมฉลองในพระราชพิธีมหามงคลที่ 
จะมีขึ้นในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 
 
 
๑.๑๓ สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ 
ชุมชนเพื่อการสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น 
๑.๑๓.๒ บริหารจัดการโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
ให้มีศักยภาพ ด้วยการสนับสนุนให้ชุมชน วิสาหกิจชุมชนใช้
ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับองค์ความรู้สมัยใหม่เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการ การเข้าถึงแหล่งทุน
และการตลาดเชิงรุกทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยส่งเสริมให้
มีศูนย์กระจายและแสดงสินค้าถาวรในภูมิภาคและเมืองท่องเที่ยว
หลักที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวและการส่งออก 
 
 

- บัตรเครดิตเกษตรกรอยู่ในรูปบัตรสินเชื่อไม่ใช่บัตรเครดิตโดยทั่วไป เนื่องจาก ๑) เกษตรกรสามารถนํา ไปซื้อได้เฉพาะปัจจัยการผลิตเท่านั้น และเมื่อรูด
บัตรจะเกิดต้นทุน(ดอกเบี้ย) การใช้บัตรทันที ๒) สามารถช่วยแก้ไขปัญหาความไม่สมดุล (Mismatching) ในเชิงรายได้และรายจ่ายของการทําการเกษตร 
เนื่องจากต้องซื้อปัจจัยการผลิต (รายจ่าย)ตลอดฤดูเพาะปลูกขณะที่รายได้มาในฤดูเก็บเกี่ยวเท่านั้น ๓) ไม่ก่อให้เกิดปัญหา MoralHazard เนื่องจากวงเงินใน
บัตรคิดจากยอดการใช้จ่ายด้านปัจจัยการผลิตเพื่อประกอบอาชีพการเกษตรเท่านั้น ทําให้ชาวนาไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยอื่น หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด
ได้ ๔) วงเงินสินเชื่อคิดจากร้อยละ ๖๐-๗๐(แล้วแต่ประเภทความเสี่ยงของลูกหนี้) ของรายได้เกษตรกรที่คาดว่าจะเก็บได้ ณ วันขอสินเชื่อ (จํานวนผลผลิต
สินค้าเกษตรที่คาดว่าจะผลิตได้ x ราคาตลาด ณ วันขอสินเชื่อ) หรือคิดเป็นประมาณ ๔๓,๑๒๐ ล้านบาท ๕) หากรัฐบาลมีนโยบายรับภาระดอกเบี้ยจากการ
รูดบัตรสินเชื่อแทนเกษตรกรทั้งจํานวน ซึ่งในเบื้องตนกําหนดอัตราการชดเชยให้ ธ.ก.ส. ในอัตรา MLR-๒ (ร้อยละ ๕) เพื่อดึงดูดให้เกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ จะเป็นภาระการคลังจากการชดเชยภาระดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. 
- จัดหาระบบงานที่ใช้ในการดําเนินงาน และให้ลูกค้าแสดงความประสงค ์รวมทั้งออกบัตรฯ ผ่านระบบงาน 
 
 
- จัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 
- ดําเนินการเชิงรุกเพื่อเผยแพร่พระราชกรณีย์กิจภาพลักษณ์ที่ดี และความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวต่างชาติ 
- เร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ชาวต่างประเทศ เพื่อตอกย้ําและกระตุ้นให้เดินทางมาท่องเที่ยวในปีมหัศจรรย์ไทยแลนด์ และเป็นฐานต่อยอดส่งเสริม
การท่องเที่ยวในปีต่อไป 
- อนุรักษ์ ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
- ยกระดับขีดความสามารถในการปอ้งกันและปราบปรามอาชญากรรมต่อนักท่องเที่ยว 
 
 
- ยกระดับคุณภาพและภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการของไทยสู่ตลาดระดับบน 
- สนับสนุนพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
- พัฒนาผู้ผลิตผู้ประกอบการ และเครือข่าย OTOP ให้มีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ด้วยภูมิปัญญา 
องค์ความรู้และนวัตกรรม ส่งเสริมเยาวชนให้เรียนรู้และพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ OTOP และส่งเสริมการเพิ่มชอ่งทางการตลาดเชิงรุก ทั้งภายในประเทศ
และประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนผลผลิตยอดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มขึ้นจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท 
- สนับสนุนชุมชนที่มีพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาให้เกิดสร้างคุณค่าทางสงัคมและเศรษฐกิจ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้กับชุมชน 
- สนับสนุนสินเชือ่ให้กับผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้า OTOP 
- พัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน รูปแบบ ของสินค้า OTOP ให้ตรงตามความต้องการของตลาดตลอดจนพัฒนากระบวนการผลิตสินค้า OTOP ให้สามารถรองรับ
คําสั่งซื้อได้ 
 



๒๖ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒. นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ 

ประเดน็นโยบาย กลยุทธ/์วิธีการ 

๒.๑ เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ดํารงไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์ น้อมนํา
พระราชดําริทั้งปวงไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม พร้อมทั้งอัญเชิญ
ไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนในชาติมีความตระหนัก
ในพระมหากรุณาธิคุณและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ทั้งจะส่งเสริมและเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการรู้รักสามัคคี และดําเนนิชีวิต
อย่างพอเพียง 
 
 
๒.๔ พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ โดยเน้นการบริหาร 
วิกฤตการณ์เพื่อรับมือภัยคุกคามด้านต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากภัย
ธรรมชาติและภัยที่มนุษย์สร้างขึ้นที่มากขึ้น โดยมุ่งระดมสรรพ
กําลังจากทุกภาคส่วนให้สามารถดําเนินงานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อป้องกัน แก้ไข บรรเทา และฟื้นฟูความเสียหาย
ของชาติที่เกิดจากภัยต่าง ๆ รวมถึงให้ความสําคญัในการ
เตรียมพร้อมเพื่อเผชิญกับปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่ในทุก
ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงาน ด้านสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงของมนุษย์ 
อาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย และอุบัติภัย ทั้งนี้ เพื่อให้มี
ความพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของประเด็นปัญหาด้าน
ความมั่นคงในยุคโลกาภิวัตน์ 
 

- ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ ์
- ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อมุ่งเชิดชูพระเกียรติสถาบนัพระมหากษัตริย์ 
- รวมพลังทุกภาคส่วนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการล่วงละเมิดและการแสวงประโยชน์จากสถาบันพระมหากษัตริย์ 
- ส่งเสริมการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและขยายผลโครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 
- ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต 
- สนับสนุนการเผยแพร่พระราชกรณีย์กิจที่มุ่งสร้างความเข้าใจคนรุ่นใหม่ให้ตระหนักถึงความสําคญัของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
- เร่งพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์เพื่อการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 
- เร่งดําเนินการสร้างความเข้าใจกับผู้หลงผิดหรือผู้ที่ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่ม/ขบวนการทําลายสถาบันหลักของชาติและบังคับใช้กฎหมายกับผู้มีเจตนาล่วง
ละเมิดสถาบันอย่างชัดเจน 
 
- พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนแม่บทด้านความมั่นคงในเรื่องที่สําคัญและระบบบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศให้พร้อมเผชิญ
ภัยคุกคามทุกรูปแบบรวมทั้งมีระบบงบประมาณสนับสนุนการขับเคลื่อนในทุกระดับที่เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับพื้นที่ 
- เพิ่มประสิทธิภาพดํา เนินงานด้านความมั่นคงของประเทศทั้งในมิติเชิงรุกที่เน้นการป้องกันปัญหาและภัยคุกคามและในมิติเชิงรับที่มุ่งแก้ไขปัญหาที่
รากเหง้าและเงื่อนไขที่แท้จริงของปัญหาและภัยคุกคามที่สําคัญรวมทั้งพื้นที่เป้าหมายที่กําหนด 
- ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศและการเตรียมความพร้อมเผชิญภัยคุกคามความมั่นและความเปลี่ยนแปลง
ในยุคโลกาภิวัตน์ 
- เร่งเสริมสร้างจิตสํานึกความมั่นคงแก่ประชาชนไทยทุกวัย โดยเน้นตั้งแต่วัยเด็กเพื่อให้เกิดความตระหนักและยึดถือปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 
- เร่งพัฒนาปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนที่เกี่ยวข้องให้พร้อมเผชิญปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ในด้านพลังงานด้านสิง่แวดล้อมความมั่นคงของ
มนุษย์อาชญากรรม ข้ามชาติ การก่อการร้าย และอุบัติภัย 
- เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานที่มุ่งเสริมสร้างความพร้อมของภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้สามารถเผชิญปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่ในด้าน
พลังงานด้านสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงของมนุษย์อาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย และอบุัติภัย 
- พัฒนานโยบายและระบบการบริหารจัดการวิกฤตการณ์จากภัยที่มีระดับความรุนแรงสูงและเกิดผลกระทบในวงกว้าง 
- สนับสนุนการจดัเตรียมทรัพยากร สิ่งของบุคคล กฎระเบียบให้พร้อมตั้งแต่ในภาวะปกติและพร้อมใช้เมื่อเกิดภัย 
- เพิ่มประสิทธิภาพการผนึกกําลังและพร้อมในการระดมสรรพกําลังจากทุกภาคส่วนให้สามารถดําเนินงานร่วมกัน เพื่อปูองกันแก้ไข บรรเทาและฟื้นฟูความ
เสียหายของชาติที่เกิดจากภัยต่างๆ 
- เสริมสร้างความพร้อมและพัฒนาประสิทธิภาพการดาํเนินงานของภาคส่วนต่างๆ ตามกรอบแนวทางที่ภาครัฐกําหนด 



๒๗ 
 

ประเดน็นโยบาย กลยุทธ/์วิธีการ 

๒.๕ เร่งดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรม 
การค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 
และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน โดยการปรับปรุงระบบป้องกัน
และบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งกฎหมายการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินอย่างเข้มงวด ดูแลให้ความเป็นธรรมและเฝ้าระวัง
ไม่ให้เกิดปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงและความสงบสุข
ภายในประเทศควบคู่ไปกับการจดัการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิ
ของบุคคล ภายใต้ความสมดุลระหว่างการรักษา 
ความมั่นคงของชาติกับการดูแลสิทธิขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- พัฒนาขีดความสามารถระบบการควบคุมติดตาม ตรวจสอบ และการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังต่อผู้หลบหนีเข้าเมืองรวมทั้งการให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ดําเนินงานที่เหมาะสม 
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวผดิกฎหมายให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านความมั่นคง 
- เสริมสร้างประสิทธิภาพและเอกภาพของระบบและกลไกภาครัฐ รวมทั้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ 
โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์และปญัหาการฟอกเงิน 
- พัฒนาระบบตรวจคนเข้าเมือง การศุลกากรและการบริหารจัดการพรมแดนให้มีประสิทธิภาพในการป้องกัน สกัดกั้นและปราบปรามปัญหาอาชญากรรม
ข้ามชาติ 
- เสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศต้นทางประเทศทางผ่านและประเทศปลายทางของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในการสกัดกั้นและปราบปรามกลุ่ม
องค์กรอาชญากรรม 
- เร่งรัดกําหนดสถานะบุคคลให้แก่บุคคลที่ยังไม่มีสถานะชัดเจนโดยพัฒนาระบบงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการแก้ปัญหาภายใต้ระบบการ
ตรวจสอบบุคคลที่รอบคอบรัดกุม 
- เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรมและการค้ามนษุย์ 
- พัฒนาระบบกฎหมายและกฎ ระเบียบรวมทั้งมาตรการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์กรอาชญากรรมการค้ามนุษย์         
ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน รวมทั้งมีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๓.  นโยบายเศรษฐกิจ 
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๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
๓.๑.๔ ปรับโครงสร้างภาษีอากรทั้งระบบเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สร้างความเป็นธรรมใน
สังคม ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างฐาน
รายได้ภาษีที่ยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ทั้งจากภาษีและที่มิใช่ภาษี 
 
๓.๑.๕ ส่งเสริมและรักษาวินัยการคลัง โดยปรับปรุงองค์ประกอบ
และโครงสร้างงบประมาณให้เหมาะสม มีระบบบริหารความเสี่ยง
ทางการคลังที่มีประสิทธิภาพ จัดลําดับความสําคัญของ
งบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและให้เป็น
พื้นฐานของการพัฒนาในอนาคต ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนใน
การร่วมลงทุนและดําเนินการในกิจการของรัฐ ตลอดจนส่งเสริม
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพในการบริหารและ
จัดการรายได้ในท้องถิ่นเพื่อลดการพึ่งพาเงินอุดหนุนจากส่วนกลาง 
 
 
 
 
๓.๒ นโยบายสร้างรายได้ 
๓.๒.๑ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจากทั้งภายนอกและภายในประเทศ 
จัดให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้ง
หลักประกันความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในภาวะปกติและภาวะ
วิกฤต รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชิงวัฒนธรรม เชิงสุขภาพ
และสปา ที่มีคุณภาพและมูลค่าเพิ่มสูง ให้มีรายได้จาก
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ๒ เท่าตัวในเวลา ๖ ปี 

 
- บริหารจัดเก็บภาษีอย่างทั่วถึงและเป็นระบบ โดยการเปลี่ยนทดแทนและเพิ่มเติมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตลอดจนมีแผนการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตและแผนป้องกันและปราบปรามผู้กระทําผิดกฎหมาย 
- ปรับโครงสร้างภาษีอย่างมีส่วนร่วมตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้นําส่งรัฐของรัฐวิสาหกิจ 
 
 
 
- พัฒนาเครื่องมือในการวิเคราะห์ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจมหภาค เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารสินทรัพย์ของประเทศ 
- เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
- นําระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการสนับสนุนปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดทํา ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ และปรับปรุงระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
- บริหารจัดการที่ราชพัสดุ โดยเปิดประมูลหาผู้ลงทุนเพื่อดําเนินกิจการในเชิงพาณชิย์ 
- ผลิตและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอกับความต้องการโดยบริหารแผนการจัดหาวัตถุดิบและแผนการผลิตให้เป็นไปตามกําหนดเวลา 
- เพิ่มบทบาทภาคเอกชนในการร่วมลงทุนและดําเนินการในกิจการของรัฐ (PublicPrivate Partnerships: PPPs) 
- เพิ่มทางเลือกในการระดมทุนของรัฐวิสาหกิจ โดยการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
- บริหารจัดการหนี้สาธารณะในเชิงรุก โดยจัดทําแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจําปีงบประมาณ แผนการลงทุนโครงการลงทุนภาครัฐ ตลอดจนแผนการ
บริหารจัดการหนี้รัฐวสิาหกิจ เพื่อลดต้นทุนเงินกู้และป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน 
- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณโดยกํากับดูแลการรับจ่ายเงินของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพ 
- บริหารจัดการลงทุนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยในการชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยที่รัฐบาลรับภาระ 
 
- พัฒนาฐานตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่ของการท่องเที่ยวไทย ทั้งตลาดกระแสหลักและตลาดคุณภาพ 
- สร้างการรับรู้ความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่และภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวไทย 
- สร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวเชิงการ แพทย์และสขุภาพ และ MICE 
- เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งประสิทธิภาพองค์กรและการบริหารจัดการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 
- บริหารจัดการความเสี่ยงและวิกฤตด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในสถานการณ์วิกฤต 



๒๙ 
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๓.๒.๗ เสริมสร้างกระบวนการสร้างอาชีพ สร้างงานที่มีคุณภาพ
และมีรายได้สูงให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นระบบ ในทุก
ระดับชั้นความรู้ และส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความชาํนาญ และ
ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้และ
เงินร่วมลงทุนระยะยาว รวมทั้งจัดตั้งกองทุนต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน
ให้เกิดการผลิต การแปรรูป และการค้าอย่างทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหไ้ด้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ สามารถขาย
ได้ในราคาที่ดี 
 
๓.๓ นโยบายปรบัโครงสร้างเศรษฐกิจ 
๓.๓.๑ ภาคเกษตร 
๔) พัฒนาการประมง ทั้งในการเพาะเลี้ยงและในแหล่งน้ํา
ธรรมชาติ โดยการฟื้นฟูทรัพยากรประมงและจัดระเบียบการทํา
ประมงให้สมดุลกับศักยภาพการผลิตตามธรรมชาติ ขยายพื้นที่
อนุรักษ์เพื่อการประมงทะเลพื้นบ้าน ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
เศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แสวงหาลู่ทางการทําประมงใน
น่านน้ําต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อระเบยีบขององค์การระหว่าง
ประเทศและประเทศที่นําเข้าโดยการพัฒนากองเรือประมงน้ําลึก
และความร่วมมือกับต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาสินค้าประมงให้มี
คุณภาพและปลอดภัยตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ํา ตลอดจนพัฒนา
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพสตัว์น้ําตามมาตรฐานสากล 
 
๕) เสริมสร้างฐานรากของครัวเรือนเกษตรกรให้เข้มแข็งโดยการ
เพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก ลดต้นทุนการผลิต พัฒนาระบบ
การผลิตที่เป็นขั้นตอน โดยมีการวางแผนการผลิตและการ
จําหน่ายล่วงหน้าที่แม่นยํา และประสานโครงสร้างพื้นฐานของทาง
ราชการและเอกชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด สรา้งกระบวนการ
ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้าน 

- จัดทําแผนส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของประชาชนในระดับหมู่บ้าน 
- ผลักดันการจัดตั้งกองทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ส่งเสริมและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเศรษฐกิจ และเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวของผู้ประกอบการประมงในทุกระดับ ให้พร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะโลกร้อน กฎ ระเบียบ ข้อกําหนดต่างๆ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการป้องกันและยับยั้ง และขจัดการทําประมงที่ 
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU Fishing : IllegalUnreported and Unregulated Fishing) ให้สามารถทําประมงอย่างมีความ
รับผิดชอบเพื่อรักษาสมดุลของการผลิตและการใช้ทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
- พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพทุก
ขั้นตอน โดยผลักดันการดําเนินงานยุทธศาสตร์รายสินค้าไปสู่การปฏิบัติ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งปัจจัยต่างๆ 
เพื่อการผลิตที่เหมาะสมและตามความสามารถของเกษตรกร 
- สนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรด้านการตลาด 
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๓.๓.๒ ภาคอุตสาหกรรม 
๑) ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ 
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนของผู้ประกอบการ 
และยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล รวมทั้งส่งเสริมให้เอกชนลงทุนวิจัยและพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ทั้งในกระบวนการผลิตและ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อและสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด ตลอดจนส่งเสริมให้มีการสร้างตรา
สินค้าไทย 
๓) พัฒนาและส่งเสริมอตุสาหกรรมเกษตรแปรรูปบนฐานความรู้ 
ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
มูลค่าและยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัยตาม
มาตรฐานสากล และมีโอกาสในการขยายตลาดเช่น สินค้าเกษตร
อินทรีย์ อาหารฮาลาล เป็นต้น เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร 
๓.๓.๓ ภาคการท่องเที่ยว การบริการ และการกีฬา 
๑) การพัฒนาการท่องเที่ยว 
๑.๑) ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวและเร่งรัดการปรับปรุงมาตรฐานในเรื่องสิ่งอํานวยความ
สะดวกความปลอดภัย และสุขอนามัย โดยคํานึงถึงการเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยวของผู้พิการและผู้สูงอายุ 
๑.๒) พัฒนา บูรณะ และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่แล้ว ส่งเสริมการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ในเชิงกลุ่มพื้นที่ที่มีศักยภาพสามารถเชื่อมโยง
ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชนตามแผนพัฒนา
การท่องเที่ยวที่เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาแหลง่ท่องเที่ยวต่าง ๆ 
ของประเทศรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนและ
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นลงทุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

 
- ผลักดันการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการและพัฒนาอุตสาหกรรมครบวงจร โดยเน้นการประยุกต์ใช้
องค์ความรู้และเทคโนโลยี 
- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการบริหารจัดการอุตสาหกรรม โดยเฉพาะระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรมและโซ่อุปทาน รวมทั้งส่งเสริมการใช้พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 
- ยกระดับการผลิตและการบริหารจัดการ โดยพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ให้แก่แรงงานและผู้ประกอบการ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 
 
 
 
- พัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร และอุตสาหกรรมพื้นฐานที่สําคัญ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมครบวงจร 
- ผลักดันการสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรโดยให้ความสําคัญอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค ์
 
 
 
 
 
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว โดยคํานึงถึงความปลอดภัยสุขอนามัยและการเข้าถึงแหล่งของผู้พิการและผู้สูงอายุ 
- พัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานบรกิารท่องเที่ยวสู่สากล 
- พัฒนาทางและสะพานเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ 
 
- ส่งเสริม ฟื้นฟู และปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวหลักที่เสื่อมโทรม 
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว/เมืองท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตามแนวคิดพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืนและเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
- เสริมสร้างความเข้มแข็งและกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
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๑.๓) ยกระดับและรักษามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้
การประกอบการและดําเนินธุรกิจเป็นไปตามมาตรฐานสากล
รวมทั้งพัฒนามาตรฐานบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
ตลอดจนปรับปรุงการบริการภาครัฐเพื่อให้สามารถดึงดูดและ
รองรับตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๑.๔) ส่งเสริม สนับสนุนตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพทั้งจาก
ต่างประเทศและในประเทศ โดยใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุกในกลุ่ม
ต่าง ๆ ทั้งระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อให้
ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกศูนย์กลางการประชุม
และแสดงสินค้าระหว่างประเทศ และศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจลงตรา การยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราให้แก่นักท่องเที่ยวที่อยู่ในกรอบ
การค้าเสรี หรือมีความสัมพันธ์ด้านการค้าการลงทุนร่วมกับ
ประเทศไทย และการยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่นักท่องเที่ยว
จากประเทศกลุ่มเป้าหมาย 
๑.๕) ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อสร้างคุณค่า
และมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว พัฒนาคุณภาพการบริการ
ท่องเที่ยว สนับสนุนการถ่ายทําภาพยนตร์ต่างชาตใินประเทศไทย 
และส่งเสริมการเสนอตัวให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัด
กิจกรรมนานาชาติขนาดใหญ่ 
 
๑.๖) ผลักดันความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้บริการ
นักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งพัฒนามาตรฐานบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้เพียงพอกับความต้องการ ปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่ออํานวย
ความสะดวก ดูแลความปลอดภัย และป้องกันการเอาเปรียบ
นักท่องเที่ยว พร้อมทั้งป้องกันแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน 

- พัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านการท่องเที่ยว 
- จัดทํา สถิติและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศ 
- นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและทันสมัย 
- พัฒนาขีดความสามารถโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมไมซ์ 
 
- สร้างความเข้มแข็งให้ Brand ประเทศไทย 
- รักษาฐานตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่ๆ ที่มีคุณภาพ 
- รณรงค์ให้เกิดการทอ่งเที่ยวอย่างรู้คุณค่ารักษาสิง่แวดล้อม 
- ผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Top of Mind ของไมซ์ในเอเชีย 
- เสริมสร้างความเข้มแข็งระหว่างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
- ส่งเสริม สนับสนุนการถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย 
-ขยายตลาดเป้าหมายโดยใช้ Mega Events เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมไมซ์ในประชาคมอาเซียนและเอเชีย 
 
 
 
 
- พัฒนาระบบสายตรวจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านบริการและความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมให้แก่นักท่องเที่ยว 
- พัฒนาโครงสร้าง อัตรากํา ลัง ระบบงานและบูรณาการแผนงาน/โครงการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาทุกระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและ
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง 
- พัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงในภาวะวิกฤตและการอํานวยการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 



๓๒ 
 

ประเดน็นโยบาย กลยุทธ/์วิธีการ 

๑.๗) พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมบทบาทของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นและภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การกําหนดนโยบายกลยุทธ์ด้านการตลาด และการประชาสัมพันธ์
เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวของไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก 
 
๒) การพัฒนาภาคบริการ 
๒.๒) พัฒนาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพเพื่อขยายฐานการผลิตและ
การตลาดสู่ระดับภูมิภาค โดยเพิ่มความหลากหลาย มูลค่า
ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็น
แหล่งสร้างรายได้เงนิตราต่างประเทศและรายได้ท้องถิ่น เช่น การ
ท่องเที่ยว ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจการประชุมและแสดงสินค้า
การศึกษานานาชาติ การก่อสร้าง ธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจออกแบบ
แฟชั่น ธุรกิจอัญมณีการบริหารจัดการขนส่งสินคา้และบริการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกีฬาและ
นันทนาการ รวมทั้งสินค้าบริการที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์บน
พื้นฐานของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยี
สมัยใหม่ 
 
๓) การพัฒนากีฬา 
๓.๑) ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกีฬาของภูมิภาคและ
ของโลก จัดให้มีการแข่งขันกีฬาและกีฬาคนพิการระดับโลกที่
สําคัญ ๆ ตลอดจนการประชุมเกี่ยวกับกีฬาระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก เพื่อเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวโดยความร่วมมือและการ
มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายเป็น “ทีมไทยแลนด์” ใหม่ 
 
 
 
 

- จัดทําสื่อเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยและสนับสนุนกลไกการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 
 
 
 
 
 
- ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและมาตรฐานธุรกิจสู่ระดับสากล ตลอดจนส่งเสริมศักยภาพธุรกิจ โอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ 
- พัฒนาปัจจัยพื้นฐานให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจสากล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เร่งประชาสัมพันธ์ด้านกีฬาและนันทนาการให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จัก โดยสนับสนุนให้ประเทศไทยและนักกีฬาไทยเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันในระดับ
นานาชาต ิ
- ส่งเสริมการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา และจัดประชุมด้านกีฬาในระดับนานาชาต ิเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกีฬาระดับภูมิภาคและ
ของโลก 
 

 



๓๓ 
 

ประเดน็นโยบาย กลยุทธ/์วิธีการ 

๓.๒) จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาให้เพียงพอ 
โดยเฉพาะสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น สนามกีฬา วัสดุ อุปกรณ์ที่
ทันสมัย และจัดให้มีผู้ฝึกสอนและอาสาสมัครการกีฬาประจําศูนย์
และสนามกีฬา รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการ
ลงทุนและการบริจาคเพื่อพัฒนาการกีฬาด้วยมาตรการจูงใจที่
เหมาะสม เช่น มาตรการภาษี มาตรการส่งเสริมการลงทุน และ
มาตรการการเงิน ภายใต้ความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล 
 
๓.๓) จัดให้มีทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนแก่เด็กและเยาวชนที่มี
ความสามารถและมีแนวโน้มว่าจะเป็นผู้มีความสามารถสูงด้าน
กีฬาในระดับนานาชาต ิให้สามารถพัฒนาเป็นนักกีฬาทีมชาติที่
สร้างชื่อเสียงและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของประเทศ รวมทั้ง
ปรับบทบาทของกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติให้สนับสนุนภารกิจใน
การพัฒนานักกีฬาตั้งแต่ระดับเด็กและเยาวชน 
 
๓.๔) พัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ด้วยการนําวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬามาประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง เพื่อพัฒนากีฬาที่มี
ศักยภาพไปสู่กีฬาอาชีพ พร้อมไปกับการพัฒนาผู้ฝึกสอนและผู้
ตัดสินให้ได้มาตรฐานสากลปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ 
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กรกีฬาอย่างมี
ประสิทธิภาพ สนับสนุนให้ผู้พิการเข้าถึงการกีฬาและการแข่งขัน
กีฬาในทุกระดับเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นนักกีฬาที่มีความสามารถ
ในนามทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาและมหกรรมกีฬาต่าง ๆ 
 
 
 
 

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาโดยเฉพาะสิ่งอํานวยความสะดวก อาทิสนามกีฬา วัสดุ อุปกรณท์ี่ทันสมัย 
- ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนและการบริจาคเพื่อพัฒนาการกีฬาด้วยมาตรการจูงใจที่เหมาะสม อาทิ มาตรการภาษี มาตรการส่งเสริมการ
ลงทุน และมาตรการการเงิน เป็นต้น 
 
 
 
 
 
- ปรับบทบาทกองทุนกีฬาแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนเด็ก และเยาวชนที่มีความสามารถทางด้านกีฬา 
- ส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถและมีแนวโน้มว่าจะเป็นผู้มีความสามารถสูงด้านกีฬาในระดับนานาชาต ิ
 
 
 
 
 
- พัฒนาผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินและบุคลากรทางการกฬีาให้ได้มาตรฐานสากล 
- ส่งเสริมและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกีฬาเป็นเลิศและอาชีพ 
- ผลักดันกฎหมาย กฎระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการนักกีฬา และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาเพื่อรองรับการพัฒนากีฬาให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติ 
 
 
 



๓๔ 
 

ประเดน็นโยบาย กลยุทธ/์วิธีการ 

๓.๔ นโยบายโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่ง
มวลชน และการบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการ 
 
๓.๔.๑ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง ระบบประปา 
และระบบไฟฟ้าให้กระจายไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงเพียงพอ รวมทั้ง
ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการขนส่งเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้ง
สร้างโอกาสการกระจายรายได้ กระจายเศรษฐกิจ และกระจาย
การลงทุนสู่ชนบท รวมทั้งกํากับดูแลอัตราค่าบริการที่สอดคล้อง
กับสภาพพื้นที่และกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์และการคุ้มครองผู้บริโภค 
 
๓.๔.๒ ขยายการให้บริการน้ําสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคให้
ครอบคลุมประชาชนในทุกพื้นที่ และสร้างการเข้าถึงบริการน้ํา
สะอาดอย่างเท่าเทียมกันทั่วประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- พัฒนาและบํารุงรักษาระบบการขนส่งให้กระจายสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
- ขยายระบบจําหน่ายพลังไฟฟ้าเพิ่มเติมให้กับผู้ใช้รายใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีความมั่นคง เชื่อถือได้ 
และปลอดภัย 
- ขยายกําลังการผลิตน้ําประปา และเพิ่มประสิทธิภาพระบบจําหน่ายน้ําประปาให้สามารถบริการน้ําประปาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพแก่แก่ประชาชน 
ธุรกิจ และอุตสาหกรรมได้อย่างเพียงพอและทั่วถึงทั้งในเขตนครหลวงและภูมิภาค 
 
 
 
- พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ําเพื่อเพิ่มปริมาณน้ําต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ําและบูรณาการน้ําใต้ดิน รวมทั้งกําหนดมาตรฐานระบบน้ําสะอาดเพื่อ
การอุปโภคบรโิภค 



๓๕ 
 

ยุทธศาสตร์ที่   ๔.  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

ประเดน็นโยบาย กลยุทธ/์วิธีการ 

๔.๑ นโยบายด้านการศึกษา 
๔.๑.๒ สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษา 
ในสังคมไทย โดยคํานึงถึงการสรา้งความเสมอภาคและความเป็น
ธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่มซึ่งรวมถึงผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้พิการ ผู้บกพร่องทางกายและการเรียนรู้ รวมทั้งชนกลุ่มน้อย 
โดยส่งเสริมการให้ความรู้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาถึงแรกเกิดให้
ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพทั้งแม่และเด็ก สนับสนุนการจัด
การศึกษาตามวัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ก่อนวยั 
เรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดให้มีการเทียบโอนวุฒิ
การศึกษาสําหรับกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง อาทิ กลุ่ม
แม่บ้าน จัดให้มีระบบสะสมผลการศึกษาและการเทียบโอนเพื่อ
ขยายโอกาสให้กว้างขวางและลดปัญหาคนออกจากระบบ
การศึกษานอกจากนี้ จะดําเนินการลดข้อจํากัดของการเข้าถึง
การศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาชั้นสงู โดยจัดให้มี 
“โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต” 
โดยให้ผู้กู้เริ่มใช้คืนต่อเมื่อมีรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงตัวได้ พัก
ชําระหนี้แก่ผู้เป็นหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยปรับเปลี่ยน 
การชําระหนี้เป็นระบบที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต ปรับปรุงระบบ
การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อทุกระดับให้เอื้อต่อการกระจายโอกาส
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะจัดให้มีระบบคัดเลือกกลางเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ดําเนิน “โครงการ 
๑ อําเภอ ๑ ทุน” เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้ไปเรียนต่อ
ต่างประเทศ จดัการศึกษาชุมชนเพื่อมุ่งให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
และการศึกษาตลอดชีวิต 
 
 
 
 

 
- สร้างโอกาสทางการศึกษาโดยสนับสนุนทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาและระบบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
- พัฒนาระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์การปรับระบบการวัดประเมินผลผู้เรียน การจัดกระบวนการ 
เรียนรู้ที่ยืดหยุ่นและหลากหลาย เพื่อให้ประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- สร้างโอกาสและทางเลือกสําหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษาในการเข้าถึงบริการการศกึษาและแหล่งเรียนรู้ที่มีความ
ยืดหยุ่นและหลากหลายนําไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
 



๓๖ 
 

 

ประเดน็นโยบาย กลยุทธ/์วิธีการ 

๔.๑.๗ เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการ
เปิดเสรีประชาคมอาเซียน โดยร่วมมือกับภาคเอกชนและ
สถาบันการศึกษาในการวางแผนการผลิตและพัฒนากําลังคนให้มี
คุณภาพและปริมาณเพียงพอ สอดคล้องตามความต้องการของ
ภาคการผลิตและบริการ เร่งรัดการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
รับรองสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ และการ
จัดทํามาตรฐานฝีมือแรงงานให้ครบทุกอุตสาหกรรม 
 
๔.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
๔.๓.๓ จัดให้มีมาตรการสร้างสุขภาพโดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตรา
ป่วย ตาย และผลกระทบจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่นโรคเบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด และโรคมะเร็ง 
อย่างมีบูรณาการและครบวงจร ตั้งแต่การมีนโยบายสาธารณะที่
เอื้อต่อการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ จัดให้มีการสื่อสารสาธารณะ
ของรัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ให้ความรู้ป้องกันโรค
เพื่อการดูแลรักษาสุขภาพตนเองของประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การให้บริการ 
เชิงรุก ตลอดจนคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
 
๔.๓.๔ พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุข 
ทุกคนให้เป็นนักจัดการสุขภาพชุมชน ขยายความครอบคลุมไปถึง
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสสนับสนุนอุปกรณ์พื้นฐานที่จําเป็นเพื่อให้สามารถ
เป็นกําลังสําคัญในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน พัฒนาแกนนํา
สุขภาพครอบครัวและการสาธารณสุขมูลฐาน ที่ชุมชน ท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและจัดการปัญหาสุขภาพของ
ตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
 
 

- การเตรียมการข้าสู่สังคมโลก 
- ผลิตและพัฒนาคุณภาพกําลงัคนรองรับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
- เร่งพัฒนากําลังคนให้มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานในแต่ละสาขาอาชีพ ที่เน้นทักษะด้านภาษา และการ 
จัดทํามาตรฐาน คุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพและเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 
- สร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ โดยสนับสนุนให้มีการวิเคราะห์และจัดทําแผนผลิตและพัฒนากําลังคนให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด 
 
 
 
- พัฒนานโยบายสาธารณะ สิ่งแวดล้อม และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ 
- พัฒนาระบบและกลไกการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และปัจจยัเสี่ยงที่คุกคามต่อสุขภาพ และระบบเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข 
- เสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะในการดําเนินชีวิตและการสร้างเสริมสุขภาพที่จะนําไปสู่การดูแลตนเองด้านสุขภาพ 
- เสริมสร้างความเข้มแข็งและกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้บริโภค รวมทั้งสนับสนุนให้มีกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน 
 
 
 
 
 
- พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในการดําเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ และสร้างเสริมเครือข่ายในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขชุมชน 
 



๓๗ 
 

ประเดน็นโยบาย กลยุทธ/์วิธีการ 

๔.๓.๕ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตั้งแต่ในช่วงตั้งครรภ ์
 วัยเด็ก วัยเจริญพันธุ์ วัยบรรลุนิติภาวะ วัยชรา และผู้พิการ 
สนับสนุนโครงการส่งเสริมเชาว์ปัญญาของเด็ก และให้ความ
ช่วยเหลือ แนะนํา ฝึกอบรม ผู้ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัย
เรียน สนับสนุนโครงการพัฒนาศนูย์ส่งเสริมสุขภาพสตรีเพื่อดูแล
สุขภาพของสตรีและเด็กอย่างบูรณาการทั่วประเทศ รวมทั้ง
เผยแพร่ให้ความรู้และดูแลป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการ
ตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค ์และลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี 
สนับสนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้
พิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยให้ได้
เข้าถึงการบริการอย่างมีศักดิ์ศรี มีคุณภาพ และเป็นธรรม รวมทั้ง 
ให้มีระบบการฟื้นฟูสุขภาพในชุมชน จัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพผ่านสื่อแขนงต่าง ๆ อย่างเป็น
ระบบ 
 
๔.๓.๖ ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกกําลังกายและ
เล่นกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและพลานามัยที่ดี สร้างนิสัยความมี
น้ําใจเป็นนักกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยง
การหมกมุ่นมั่วสุมกับอบายมุขและยาเสพติด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยพัฒนาสุขภาพอนามัย พัฒนาเครือข่ายสถานบริการ ระบบบริการ ระบบการ ฟื้นฟูสุขภาพโดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก สตรี
ผู้สูงอายุ และคนพิการ 
- พัฒนาระบบการจัดการความรู้ด้านสุขภาพทั้งการสร้าง การจัดการ การสื่อสาร และการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพที่หลากหลายและเหมาะสมในแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- พัฒนาเครือข่ายการกีฬา กิจกรรมนันทนาการและการออกกําลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและการมีสมรรถภาพทางกายที่ดี 
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการกีฬาโดยการสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายและสร้างความตระหนักเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของ
ประชาชน 



๓๘ 
 

ประเดน็นโยบาย กลยุทธ/์วิธีการ 

๔.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
๔.๔.๑ เร่งดําเนินการให้ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม มีบทบาท
นําในการร่วมเทิดทูนสถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และร่วมสร้างประเทศไทยให้เป็นประเทศที่อยู่สบาย โดยน้อมนํา
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราช 
ทานให้แก่รัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดินด้วยการทํางาน
ตั้งใจให้ประเทศเป็นที่อยู่ที่สบายในโลกที่มีความวุ่นวาย และน้อม
นําพระราชดํารัสในพิธีเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครศรี 
อยุธยา “การรักษาวัฒนธรรม คือ การรักษาชาต”ิมาหล่อหลอม
และยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อเสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ให้กับคนในชาติ 
๔.๔.๒ อุปถัมภ์ คุ้มครอง และทํานุบํารุงศาสนา ส่งเสริมการปรับ 
ปรุงองค์กรและกลไกที่รับผิดชอบด้านศาสนาเพื่อให้การบริหาร
จัดการ ส่งเสริมทํานุบํารุงศาสนา มีความเป็นเอกภาพและประ 
สิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมความเข้าใจอนัดีและสมานฉันท์ระหว่าง 
ศาสนิกชนของทกุศาสนาเพื่อนําหลักธรรมของศาสนามาใช้ในการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างแรงจงูใจให้ประชาชนใช้
หลักธรรมในการดํารงชีวิตมากขึ้น 
๔.๔.๓ อนุรักษ์ ทํานุบํารุง และบูรณปฏิสังขรณ์แหล่งศาสนาศิลปะ 
วัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณ 
ค่าทางประวัติศาสตร์รวมถึงอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะการแสดง 
ทั้งที่เป็นมรดกของชาติและการแสดงพื้นบ้านให้เป็นมรดกไทย
มรดกโลกของคนรุ่นต่อไป โดยจัดหาสถานที่จัดการแสดงทั้งใน
ส่วนกลางและภูมิภาค และเพิ่มพื้นที่เวทีทางด้านวัฒนธรรมให้
สามารถจัดการแสดงได้อย่างต่อเนื่องในราคาที่เหมาะสมที่
ประชาชนส่วนใหญ่เข้าชมได้เพื่อสืบสานและสืบทอดการแสดงที่
ทรงคุณค่าและสมควรภาคภูมิใจสู่ประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะ
เด็กและเยาวชน และถ่ายทอดสู่ชาวต่างชาติให้ร่วมชื่นชมคุณค่า
ของวัฒนธรรมไทย 

 
- เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ ์
- น้อมนําพระราชดํารัส "การรักษาวัฒนธรรมคือ การรักษาชาต"ิ มาสู่การปฏิบัติ โดยสร้างค่านิยม จิตสํานึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
- อุปถัมภ์คุ้มครอง และทํานุบํารุงศาสนา โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจแล ะสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนาที่หลากหลายและต่อเนื่อง 
- ปรับปรุงองค์กรด้านศาสนาให้ทําหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสานสนับสนุนกันอย่างเป็นเอกภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายระดับโลก 
 
 
 
 
 
- อนุรักษ์ทํานุบํารุง และบูรณปฏิสังขรณ์แหล่งศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม อย่างมีมาตรฐานตามหลักวิชาการ 
- อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะการแสดงทั้งที่เป็นมรดกของชาติและการแสดงพื้นบ้านให้เป็นมรดกไทยมรดกโลกของคนรุ่นต่อไป โดยจัดหาสถานที่จัดการแสดง
ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค สืบสานและสืบทอดการแสดงที่ทรงคุณค่าสู่ประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 
 



๓๙ 
 

 

ประเดน็นโยบาย กลยุทธ/์วิธีการ 

๔.๔.๔ สร้างสรรค์อารยธรรมที่ดีงามสู่วิถีชีวิตและสังคมคุณภาพ 
ดังนี้ 
๑) สร้างความเชื่อมโยงระหว่างยุคสมัยอย่างต่อเนื่อง 
โดยให้ความสําคัญต่อบุคลากรทางด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ทุกแขนง ทุกสาขาอาชีพให้ได้รับการดูแลและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เพื่อเป็นแม่พิมพ์ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาองค์ความรู้ รวมถึงเป็น
ทูตวัฒนธรรม และเป็นแบบอย่างและสร้างแรงบนัดาลใจให้แก่
อนุชนรุ่นต่อไป 
๒) ส่งเสริมความร่วมมือและเชื่อมโยงทาง 
วัฒนธรรมและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับอารยประเทศและ
ประชาคมอาเซียน ร้อยเรียงเรื่องราวผ่านการสื่อสารรูปแบบใหม่
และเทคโนโลยีทันสมัย ผลิตสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
สื่อเคลื่อนไหว สารคดีและภาพยนตร์ รวมทั้งเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสือ่สารอันทันสมัย 
 
๔.๔.๖ นําทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสร้างคุณค่าทางสังคม
และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยนําวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์และบริการ
ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ก่อให้เกิด
คุณค่าทางสังคม และนํามาซึ่งรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนให้สามารถ
ต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์อย่างครบวงจรที่
สร้างรายได้เข้าประเทศ 
 
๔.๔.๖ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและการนันทนาการเพื่อ
ส่งเสริมให้วัยรุ่นไทยเกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ มีคุณธรรมเอื้ออาทรต่อผู้อื่น และเกิดการเรียนรู้ศิลปะ
อย่างสร้างสรรค ์เข้าใจถึงคุณค่า ซาบซึ้งในความสุนทรีย์ของศิลปะ 

- สร้างความเชื่อมโยงของอารยธรรมที่ดีงามระหว่างยุคสมัยสู่วิถีชีวิตอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งดูแลบุคลากรทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมให้เป็น
แม่พิมพ์ในการถ่ายทอดภูมิปัญญา 
- ส่งเสริมความร่วมมือและเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมกับอารยประเทศและประชาคมอาเซียนพร้อมทั้งผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านชอ่งทางการสือ่สาร
อันทันสมัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- นําวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์และบริการด้านวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค ์และนํารายได้สู่ชุมชน 
- ต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าทางสงัคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจไปสู่อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์อย่างครบวงจรที่
สร้างรายได้เข้าประเทศ 
 
 
 
 
 
- พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและนันทนาการที่หลากหลายสําหรับเด็กและเยาวชน 
- ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้พื้นที่การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและนันทนาการอย่างสร้างสรรค ์เข้าใจถึงคุณคา่ ซาบซึ้งในความสุนทรีย์ของศิลปะ 
 
 

 



๔๐ 
 

ประเดน็นโยบาย กลยุทธ/์วิธีการ 

๔.๔.๗ ขยายบทบาทและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสภา
วัฒนธรรมทุกจังหวัดกับภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนเพื่อขยาย
บทบาทสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัดให้เป็นกลไกเฝ้าระวังทาง
วัฒนธรรมที่ครอบคลุมทั้งวิถีชีวิตและสื่อทุกประเภทที่มีผลกระทบ
ต่อการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน
พร้อมทั้งขจัดสื่อที่เป็นภัยต่อสังคม ขยายสื่อดีเพื่อนําไปสู่การสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมอย่างเท่าทันสถานการณ์ 
 
๔.๕ นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม 
๔.๕.๑ ส่งเสริมการพัฒนาให้ครอบครัวและสังคมไทยมีความมั่นคง
อบอุ่น โดยเพิ่มสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว 
เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายครอบครัว รวมทั้งพัฒนาความรู้ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่พ่อแม่และผู้ปกครองรู้จักใช้ประโยชน์
อย่างรู้เท่าทันเพื่อลดช่องว่างระหว่างสมาชิกในครอบครัว รวมทั้ง
สนับสนุนบทบาทของคณะสงฆ์และผู้นําทางศาสนาให้สามารถเป็น
ที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของประชาชนในแต่ละชุมชนเพื่อเชื่อม
ประสานระหว่างบ้าน ศาสนา โรงเรียน เพื่อสร้างครอบครัวให้
อบอุ่นมั่นคง 
        นอกจากนี้ จะส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในชุมชนท้องถิ่น โดยประสานกับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นเพื่อ
จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัว และส่งเสริม
ให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
ตลอดจนสนับสนุนการทํางานแบบบูรณาการของส่วนราชการและ
กองทุนต่าง ๆ ร่วมกับอาสาสมัครภาคประชาชน รวมถึงชักจูงให้
ภาคธุรกิจเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐเพื่อรวมพลังทุกภาค
ส่วนในการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของชีวิตคนไทยโดยการใช้
พื้นที่เป็นฐาน 

- ขยายบทบาทสภาวัฒนธรรมทุกจงัหวัดให้เป็นกลไกเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ 
- พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
- พัฒนาศักยภาพครอบครัวให้มีความอบอุ่นและมั่นคง โดยเพิ่มสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว และพัฒนาความรู้แก่ครอบครัวให้รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง 
- ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัวของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น 
- สนับสนุนการทํางานแบบบูรณาการของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนในการพัฒนาครอบครัวและสังคมให้มีความมั่นคงของชีวิตโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๔๑ 
 

ประเดน็นโยบาย กลยุทธ/์วิธีการ 

๔.๕.๒ สร้างหลักประกันความมั่นคงในศักดิ์ศรีแห่งความเป็น
มนุษย์ ด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในทุกรูปแบบปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไป 
ปรับปรุงกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อ
ควบคุมแหล่งอบายมุขสิ่งเสพติด ตลอดจนป้องกัน ปราบปราม 
และลงโทษอย่างจริงจังต่อผู้กระทําความผิด ส่งเสริมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคไม่ให้ถูกหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบ รวมถึงให้โอกาส
ประชาชนที่มีฐานะยากจนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง หรือ 
มีที่อยู่อาศัยพร้อมกับการสร้างอาชีพเพื่อการดํารงชีวิตอย่างมี
ศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ 
 
๔.๕.๓ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่
มีคุณภาพ ด้วยการพัฒนาเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา เด็กแรกเกิด
เด็กก่อนวัยเรียน และเยาวชนทุกช่วงวัยให้มีความรู้คู่จริยธรรม ให้
ความสําคัญในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในช่วง ๖ เดือนแรก 
สนับสนุนให้มีศูนย์เลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนที่มีคุณภาพขจัดการ
ละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชนในทุกรูปแบบ ตลอดจนสนับสนุนให้
เด็กและเยาวชนรวมกลุ่มกันทํากิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมควบคู่
กับการเรียนรู้จากกิจกรรม รวมถึงส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ใน
ลักษณะต่าง ๆ เพื่อสร้างความฉลาดทางปัญญาและความฉลาด 
ทางอารมณ์ให้กับเด็กและเยาวชนของชาติ 
 
 
 
 
 
 

- การสร้างหลักประกันความมั่นคงในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชนและคุ้มครองประชาชนมิให้ตกเปน็เหยื่อของ 
ขบวนการค้ามนุษย์ การกระทําความรุนแรงต่อเด็กและสตรี รวมทั้งคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ 
- สร้างโอกาสประชาชนที่มีฐานะยากจนมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงพร้อมกับการสร้างอาชพีเพื่อให้สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เตรียมความพร้อมของเด็กและเยาวชนที่จะเป็นพ่อแม่อย่างมีคุณภาพ สนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กให้มีพัฒนาการสมวัย มีความฉลาดทางปัญญาและความ
ฉลาดทางอารมณ์ มีคุณธรรมมีจิตอาสา พัฒนาทักษะและพฤติกรรมในการใช้ชีวิตในทางที่ถูกต้อง รวมทั้งเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคนสามวัย 
- พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการคุ้มครองและการพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๒ 
 

ประเดน็นโยบาย กลยุทธ/์วิธีการ 

๔.๕.๔ สนับสนุนบทบาทของสตรีไทยในการมีส่วนร่วมพัฒนา
ประเทศอย่างเสมอภาค ด้วยการปกป้องสิทธิของสตรี ปรับปรุง
กฎหมายที่คุ้มครองสตรีที่ถูกกระทํารุนแรงในครอบครัว และดึง
ศักยภาพของสตรีให้มีส่วนร่วมพัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและสาธารณสขุ
แก่สตรีทั้งในเมืองและชนบทเพื่อให้มีความรู้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น มีรายได้ มีหลักประกันในการดํารงชีวิต จัดตั้งสถานดูแลเด็กใน
ที่ทํางานภาครัฐและเอกชนจนถึงระดับชุมชนการเพิ่มและพัฒนา
ศักยภาพของศูนย์พึ่งได้เพื่อช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงที่ประสบ
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตลอด ๒๔ ชั่วโมง ตลอดจน
ส่งเสริมบทบาทของสตรีให้เป็นหลักในการสร้างครอบครัวที่อบอุ่น
มั่นคง รวมถึงจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาบทบาทสตรีไทยให้เท่าทัน
โลกยุคใหม่ 
 
๔.๕.๕ เสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะ
ต่าง ๆ สําหรับรองรับผู้สูงอายุและคนพิการ สร้างความพร้อมใน
การเป็นสังคมผู้สงูอายุ พัฒนาบริการสุขภาพอนามัย ให้การ
สงเคราะห์ จัดการศึกษา จัดสวัสดิการ รวมถึงหาอาชีพให้แก่
ผู้ด้อยโอกาสผู้พิการหรือทุพพลภาพ และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุร่วม
เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมภายใต้หลักคิดที่ว่า ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มี
ประสบการณ์สูง สมควรให้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมือง 
 
๔.๕.๖ ลดอุบัติภัยและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรให้เหลือ
น้อยที่สุด ส่งเสริมการเรียนรู้การเดินทางและการใช้การขนส่ง
อย่างปลอดภัยโดยน้อมนําหลักการแก้ไขปัญหาจราจรตามแนว
พระราชดําริไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง และถือเป็น “วาระ
แห่งชาติ” ที่ต้องดําเนินการอย่างเข้มข้นในทุกพื้นที่ของประเทศ 

- พัฒนาศักยภาพของสตรีให้มีบทบาทในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคมและการเมืองอย่างเสมอภาคตามหลักสิทธิมนุษยชนและรู้เท่าทันโลกยุคใหม่ 
- ส่งเสริมให้มีสถานดูแลเด็กในที่ทํางานภาครัฐและเอกชนจนถึงระดับชุมชน รวมทั้งเพิ่มและพัฒนาศักยภาพของศูนย์พึ่งได้เพื่อช่วยเหลือเด็กและ 
ผู้หญิงที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปรับปรุงและสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพสิ่งอํานวยความสะดวก ที่เหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส 
- จัดบริการ ให้การสงเคราะห์ สวัสดิการ ให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ควบคู่กับการพัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิให้ทุกคนเข้าถึงอย่างเสมอภาค 
- ส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานทําในผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ 
 
 
 
 
 
 
- ส่งเสริมการเรียนรู้การเดินทางและการใช้การขนส่งอย่างปลอดภัย 
- น้อมนําหลักการแก้ไขปัญหาจราจรตามแนวพระราชดําริไปสู่การปฏิบัติอย่างเข้มข้นในทุกพื้นที่ของประเทศ 
- ส่งเสริมและพัฒนาระบบขนส่งให้มีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มในระบบขนส่ง 
 



๔๓ 
 

    ยุทธศาสตร์ที่   ๕. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประเดน็นโยบาย กลยุทธ/์วิธีการ 

๕.๑ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยเร่งให้มี 
การปลูกป่าเพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับการป้องกันการลักลอบบุกรุก
ทําลายป่าไม้และสัตว์ป่าเร่งสํารวจและจัดทําแนวเขตการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าแบบกลุ่มป่าป่าชุมชน 
อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า สนับสนุนการจัดการอย่าง
มีส่วนร่วม และให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันในลักษณะที่ทําให้คนมี
ภารกิจดูแลป่าให้มีความยั่งยืน โดยการปรับปรุงกฎหมายป่าไม้ทั้ง 
๖ ฉบับให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ สร้างแรงจูงใจและส่งเสริม
รายได้จากการอนุรักษ์ป่าไม้ ฟื้นฟูป่าไม้ตามแนวทางพระราชดําริ 
เพิ่มความชุ่มชื้นของป่าโดยฝายต้นน้ําลําธาร ป้องกันไฟป่า ส่งเสริม
การอนุรักษ์ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพจากป่าและแบ่งปัน
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งนําระบบสารสนเทศมาใช้ใน
การจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
 
๕.๒ อนุรักษ์และฟื้นฟทูรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยการ
ฟื้นฟูทะเลไทย จดัสร้างและขยายปะการังเทียมและหญ้าทะเลโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนและแก้ไขกฎระเบียบ
ให้สามารถใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนได้ ปรับปรุงการบริหาร
จัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล อุทยานแห่งชาติทางทะเลบนฐาน
นิเวศอย่างมีส่วนร่วมเร่งประกาศเขตคุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง
ในพื้นที่ระบบนิเวศสําคัญ รักษาความหลากหลายทางชีวภาพใน
ทะเล ปรับปรุงและขยายเขตการทําประมงชายฝั่ง จํากัดและ
ยกเลิกเครื่องมือประมงที่ทําลายล้าง เพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการดูแลเกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเลปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
กฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ แก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งตามหลัก
วิชาการ 

- อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรักษาสมดุลและเป็นฐานที่มั่นคงของประเทศ 
- สร้างความมั่นคงของนิเวศพื้นที่ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- จัดทําการสํารวจและจัดทํา แนวเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ 
- พัฒนาและส่งเสริมการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
- เสริมสร้างบทบาทการช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง 
- ทรัพยากรชีวภาพจากป่าสามารถนํามาแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
- อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อรักษาสมดุลและเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 
- ร่วมกับชุมชนสร้างและขยายปะการังเทียมปลูกหญ้าทะเล พร้อมดําเนินกิจกรรมอนุรักษ์ชายฝั่งต่างๆ 
- อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปูองกัน และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างมีส่วนรว่ม 
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรประมง เพื่อรองรับการผลิตที่ยั่งยืนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ 
- พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรประมงที่เสื่อมโทรม เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวของทรัพยากรประมง โดยมุ่งเน้นพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากภัยธรรมชาติรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการทําปะการังเทียม เพื่อเพิ่มแหล่งที่อยู่
อาศัยให้กับสัตว์น้ํา 
 



๔๔ 
 

ประเดน็นโยบาย กลยุทธ/์วิธีการ 
๖.๓ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุม 
มลพิษ โดยการปรับปรุงกฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพิ่ม
ประสิทธิภาพกระบวนการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินผล
กระทบทางสุขภาพ ปรับปรุงกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เอื้อต่อการ
เข้าถึงขององค์กรภาคประชาชน ผลักดันกฎหมายว่าด้วยองค์กร
อิสระด้านสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษทางอากาศขยะ น้ําเสีย กลิ่น และ
เสียง ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค โดยเฉพาะเร่งรัดการสร้าง
ระบบบําบัดนํ้าเสียที่เกิดขึ้นจากสังคมเมืองและการผลิตในภาค
เกษตรและอุตสาหกรรม การจัดการระบบกําจัดขยะ ของเสีย
อันตราย มลพิษทางอากาศ หมอกควันโดยวิธีที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการน้ําเสียชุมชน 
ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและกิจกรรมที่ลดการผลิตก๊าซเรือนกระจก 
โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นสังคมคาร์บอนต่ํา และสร้าง
กฎเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างการพัฒนา
อุตสาหกรรมและการรักษาสิ่งแวดล้อม และส่งเสรมิการใช้
หลักการบุคคลที่ก่อให้เกิดภาวะมลพิษต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย และ
หลักการการตอบแทนคุณค่าระบบนิเวศอย่างเป็นรูปธรรม 
๕.๕ ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสํานึกทางด้าน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดําเนินกิจกรรม และ
การปรับพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคสินค้าและการบริการที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินงานของเครือ 
ข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความ สําคัญ 
แก่ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจน
สนับสนุนการดําเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่จะนํา มาสู่การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- สร้างความตระหนักเตรียมพร้อมบรรเทาปัญหาและรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมโดยการใช้มาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางสังคม 
- พัฒนาระบบ กลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพให้เป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนานโยบายสาธารณะ และส่งเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนโดยทํา 
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในระดับชุมชน 
- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคสู่สังคมคาร์บอนต่ําที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- ก่อสร้างโรงกําจัดไขมันและน้ํามันบริโภคใช้แล้ว 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการดําเนินการตามแนวคิดการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนอาทิเช่น การอบรมสัมมนาข้าราชการการจัดเวทีชาวบ้าน สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ จัดทําชุดนิทรรศการ และเอกสารเผยแพร่การจัดการมูลฝอยโดยชุมชน 
- จัดทําร่างกฎหมายเฉพาะสําหรับการขนส่งสินคา้อันตรายสําหรับทุกภาคการขนส่งของประเทศ เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล 
- จัดซื้อตู้สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง พร้อมเครื่อง ตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง จํานวน ๘ สถานี พร้อมค่าติดตั้ง 
- เพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพัฒนาความรู้ในการจัดการมลพิษและของเสีย รวมทั้งเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมแก่ผู้ก่อมลพิษ 
- ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการแก้ไขและการปูองกันปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
- ก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๖ ธันวาคม 
๒๕๕๔ 
 
 
 
 
 
 
 
- สร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร ภาคี และเครือข่ายภายนอก เพื่อระดมความร่วมมือในการคุ้มครองและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- สร้างจิตสํานึกสาธารณะให้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู แล ะร่วมกันจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- พัฒนารูปแบบและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- พฒันากระบวนการเรียนรู้ในการสร้างสมดุลและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแล รักษา และยกระดับคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 



๔๕ 
 

ประเดน็นโยบาย กลยุทธ/์วิธีการ 

๕.๖ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ โดยการ 
จัดให้มีการบริหารจัดการน้ําในระดับประเทศทั้งน้ําผิวดินและน้ําใต้
ดินอย่างมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงศักยภาพของลุ่มน้ํา จัดหาและ
จัดสรรน้ําให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ด้วยการบูรณาการระบบ
น้ําในประเทศทั้ง ๒๖ ลุ่มน้ํา สนับสนุนเกษตรกรทําแหล่งน้ําในไร่
นาพร้อมการผันน้ําจากลุ่มน้ําอื่น ๆ และการจัดสร้างระบบ
โครงข่ายน้ําอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงตามศักยภาพของพื้นที่ เพื่อ
สนองความต้องการของภาคเศรษฐกิจและการอุปโภคบริโภค 
 
๕.๗ สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับ 
และปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ โดยการพัฒนาองค์ความรู้และ
ระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพิ่มขีดความสามารถในการพยากรณ์และ
คาดการณ์ความเสี่ยงจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย
ธรรมชาติในระดับประเทศและระดับพื้นที่ จัดทํา ยุทธศาสตร์
รองรับพิบัติภัยระยะยาว ส่งเสริมและเร่งรัดการเตือนภยัและการ
เตรียมความพร้อมในการรับมือความแปรปรวนในปัจจุบัน เพื่อให้
เป็นฐานกับการรับมือความเปลี่ยนแปลงในระยะยาว ป้องกันภัย
พิบัติโดยเฉพาะน้ําท่วม สึนามิ แผ่นดินไหวและดินถล่ม สร้างกลไก
ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลระดับชุมชน ท้องถิ่น เพิ่มขีดความสามารถ
ในระดับชุมชนให้เข้มแข็งพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศและภัยพิบัติต่าง ๆดําเนินการศึกษาอย่างรอบคอบใน
เรื่องของความจําเป็นของโครงการพัฒนาเขื่อนและเกาะเพื่อ
ป้องกันกรุงเทพฯ และภาคกลางให้ปลอดภัยจากการเพิ่มขึ้นของ
ระดับน้ําทะเล และจากการละลายของน้ําแข็งขั้วโลกตามสภาวะ
โลกร้อนที่กําลังเกิดขึ้น 
 

- กลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้มีการใช้ทรัพยากรน้ํา เป็นฐานในการพัฒนาประเทศและ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
- พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ําเพื่อเพิ่มน้ําต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ํา บูรณาการน้ําผิวดิน ใต้ดิน และกําหนดมาตรฐานพัฒนาระบบน้ําสะอาด 
 
 
 
 
 
 
- พัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
- จัดทําฐานข้อมูลด้านภัยพิบัติจากธรรมชาติ 
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านทรัพยากรกู้ภัย ของกระทรวงคมนาคมและพัฒนาระบบการบริหารเหตุวิกฤติ 
- พัฒนาระบบการพยากรณ์ความเสี่ยงและเตือนภัยพิบัติล่วงหน้าในระดับพื้นที่ที่เชื่อมโยงกันหลายมิติให้สามารถรองรับกับสภาพอากาศและโอกาสเกิดภัย
พิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรง 
- พัฒนาขีดความสามารถในการพยากรณ์อากาศ และการเตือนภัย การบูรณาการฐานข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาและการเตือนภัย 
- พัฒนามาตรการและระบบบริหารจดัการพิบัติภัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ปรับปรุงกลไกการเฝ้าระวังและเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
- จัดทําแผนรองรับการเกิดสาธารณภัย 
- เสริมสร้างศักยภาพองค์กรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- สร้างเครือข่ายในการติดตาม และเฝ้าระวังภัยพิบัติโดยความร่วมมือจากภาคประชาชนและเครือข่ายองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
- เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- แสวงหาและพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานและ/หรือสถาบันการศึกษา 
- สร้างเครือข่ายและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและภัยธรรมชาติแก่ประชาชน 
 
 
 

 



๔๖ 
 

ประเดน็นโยบาย กลยุทธ/์วิธีการ 

๕.๘ พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนาองค์ความรู้ที่ชุมชน ท้องถิ่นส่งเสริมการทําวิจัยร่วมกับ
ต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการใช้
ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดและช่วยลดมลพิษ จัดหา
บุคลากรทางวิทยาศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาเครือข่ายนักวิจัย
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยและภาคอีื่น ๆ สนับสนุนการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร 
รวมทั้งการฟื้นฟูดินและการป้องกันการชะล้างทําลายดิน ดําเนิน
การศึกษา สํารวจและกําหนดยุทธศาสตร์การใช้ทรัพยากรธรณี
อย่างยั่งยืน รวมถึงการศึกษาและอนุรักษ์ซากดึกดําบรรพ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพัฒนาองค์ความรู้ศักยภาพคนในทุกภาคส่วนพร้อมปรับปรุง พัฒนา
และบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งระบบความร่วมมือกับต่างประเทศให้เหมาะสมและทันสมัย 
- สร้างงานวิจัยและใช้ประโยชน์จากการวิจัยผ่านกระบวนการจัดการความรู้ 
- พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีขีดความสามารถในการดํา เนินภารกิจร่วมกับภาคีและเครือข่าย 
- กํากับดูแล ติดตามและตรวจสอบการบังคับใชก้ฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีผลบังคบัทั่วถึงเท่าเทียมและสอดคล้องกับสถานการณ ์
- ปรับปรุงโครงสร้างกลไกการจัดการ และระเบียบปฏิบัติให้มีคุณภาพและความคล่องตัวในการดําเนินภารกิจ 
- ปรับเปลี่ยนแนวคดิและวิธีการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกับงานเพื่อร่วมทุนกับภาคีเครือข่ายทุกระดับ 
- สนับสนุนระบบการประเมินและการกํากับดูแลองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
- เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งและบรรยากาศในการทํางานที่เอื้ออํานวยต่อการร่วมมือกับขับเคลื่อนภารกิจ 
- พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการดําเนินภารกิจให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร 
- จัดทําระบบ/ยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ํา ป่า และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนที่กาํหนดไว้ใน 
ยุทธศาสตร์และแนวทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่๑๑ ให้เกิดผลสัมฤทฺธิในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 
 

 
 

 
 



๔๗ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖.  นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 

ประเดน็นโยบาย กลยุทธ/์วิธีการ 

๖.๑ เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์
ความรู้ โดยพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้ประชาชนได้ใช้ใน
ชีวิตประจําวันให้ทัดเทียมกับพัฒนาการในระดับนานาชาต ิจัดให้มี
แหล่งความรู้สาธารณะเพิ่มขึ้นทั้งในรูปองค์กร เช่น พิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ สิ่งพิมพ์ และผ่านทางเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตลอดจนยกมาตรฐานการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุกระดับ 
๖.๓ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือ 
ระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันการศกึษาขั้นสูงให้เกิด
การวิจัยและพัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อมุ่งสู่การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคการบริการ
โดยเฉพาะในสาขาที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงและจําเป็นต่อการ
พัฒนาประเทศ เช่น สาขาความหลากหลายทางชีวภาพ 
 
 

- สร้างการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนและเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ประชาชน รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูล 
ข่าวสาร* 
 
 
 
 
 
- สนับสนุนภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* 
- ประสานความร่วมมือด้านการวิจัยกับองค์การวิจยัทั้งในและต่างประเทศ 
- สนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
- สนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่ร่วมมือกันระหว่างรัฐ ผู้วิจัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ได้ผลงานตรงกับความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ 
- พัฒนากลไกเชื่อมต่อระหว่างนักวิจัยกับผู้ใช้ประโยชน์และผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 
- สนับสนุนการสร้างผลงานวจิัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนําไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ชุมชน และท้องถิ่น 
- สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โดยการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ 
- สนับสนุนทุนวิจัยและร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เพื่อพัฒนาทั้งนักวิจัยและการสร้างฐานข้อมูลและความรู้ 
- เพิ่มขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาของประเทศ 
- สร้างผลงานวิจยัที่สามารถนําไปพัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ เชิงนโยบายและเชิงวิชาการ 
 

 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่   ๗. การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
 
 
 



๔๘ 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่   ๘. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ประเดน็นโยบาย กลยุทธ/์วิธีการ 

๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 
๘.๑.๑ พัฒนาระบบราชการอย่างต่อเนื่อง เน้นการบริหารเชิงกล 
ยุทธ์ในระดับชาติอย่างมีวิสัยทัศน์และมุ่งผลสัมฤทธิ์ นําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการวางแผนและตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพ ซึ่ง
จะทําให้บทบาทและภารกิจของหน่วยงานภาครัฐมีความกระชับ มี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เหมาะสมกับสถานการณ์ ทั้งการดูแล
พื้นที่การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ปกติ และการปฏิบัติ
ราชการตามระเบยีบวาระงานพิเศษพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
และเกิดประโยชน์สูงสุดกับการบริการประชาชน โดยยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลาง 
๘.๑.๒ เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบ
บูรณาการอย่างต่อเนื่อง ยกระดับสมรรถนะของส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐพัฒนาและส่งเสริมรูปแบบโครงสร้าง และระบบ
การบริหารงานใหม่ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัวสูง และปรับปรุง
ระบบบริการประชาชนให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น ทั้งในรูปแบบการเพิ่ม
ศูนย์บริการครบวงจรที่ครอบคลมุการให้บริการที่หลากหลายขึ้น 
และการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วมและระบบ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ มุ่งเน้นการจัดการความรู้และ
พัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้มีการสร้างนวัตกรรมในการทํางานอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ 
๘.๑.๓ พัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐโดย
ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่สามารถประเมินผลงานได้
ด้วยระบบคุณธรรม และให้หลักประกันความมั่นคงบนพื้นฐานของ
ความรู้วามสามารถและผลงานสาธารณะตลอดจนปรับปรุงพัฒนา
ทัศนคติ วิธีคิด และวิธีปฏิบัติงานของขา้ราชการและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน 

 
- พัฒนาระบบราชการให้มีความทันสมัย โดยเน้นการบริหารเชิงกลยุทธ์และนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการวางแผนการตัดสินใจ และการติดตาม
ประเมินผล โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
- ปรับปรุงบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีความกระชับ มีความคุ้มค่า และมีความคล่องตัว และตอบสนองต่อการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
- ปรับระบบการบริหารงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการบูรณาการที่เชื่อมโยงสาขาการพัฒนาพื้นที่ และภาคีเครือข่าย ทั้งภาคการเมืองภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม 
- ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทํา แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ผ่านระบบการบริหารงาน 
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
- พัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐโดยปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อลดขั้นตอนการดําเนินงาน รวมทั้งจัดศูนย์บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ 
- ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐนําการจัดการความรู้ มาใช้ในการพัฒนาองค์กร รวมทั้งส่งเสริมให้หน่วย งานภาครัฐ ทุกระดับดําเนินงานที่มุ่งให้เกิดการใช้
ทรัพยากรของรัฐอย่างประหยัด 
 
 
 
 
- พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการไปสู่ระบบการประเมินแบบรอบด้าน รวมทั้งส่งเสริมการตรวจสอบการทํางานของภาครัฐโดย
ภาคีต่างๆ 
- ปรับทัศนคติ บทบาท และวิธีการทํางานของบุคลากรภาครัฐ ให้มุ่งบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 



๔๙ 
 

 

ประเดน็นโยบาย กลยุทธ/์วิธีการ 

๘.๑.๔ พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและการส่ง
มอบบริการสาธารณะโดยจะเน้นการพัฒนาข้าราชการในตําแหน่ง
ที่มีความสําคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและสร้างผู้นํา
การเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ดีขึ้นเพื่อให้สามารถดํารงชีพ
อย่างมีศักดิ์ศรี โดยเฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับต้น
ซึ่งจะปรับค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เพียงพอแก่การดํารงชีวิต
ดูแลครอบครัว และสามารถรักษาเกียรติศักดิ์ของการเป็นบุคลากร
ภาครัฐ 
๘.๑.๕ เสริมสร้างมาตรฐานด้านคณุธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ 
บาลให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพัฒนาความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจังเพื่อให้ข้าราชการเป็นที่เชื่อถือ
ไว้วางใจของประชาชน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาสังคมและชุมชน โดยปรับปรุงกฎหมายให้มีการเปิดเผย
บัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐตําแหน่งระดับสูงและตําแหน่งที่มีอํานาจมาก รวมทั้งบุคลากร
ขององค์กรอิสระต่อสาธารณชน เพื่อความโปร่งใสของผู้ดํารง
ตําแหน่งเหล่านี้ และเปิดโอกาสให้สาธารณชนร่วมตรวจสอบ
บุคลากรของภาครัฐเพิ่มขึ้น พัฒนาและนํามาตรการทางสังคมมา
ใช้ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างค่านิยมของ
สังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
และความถูกต้องชอบธรรม 
 
 

- พฒันาศักยภาพข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีจิตสาธารณะ 
และรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
- พัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีศักยภาพสูง และสร้างผู้นําการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ 
- ปรับระบบแรงจูงใจ เงินเดือน ค่าตอบแทนและพัฒนาคุณภาพชวีิตของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้สามารถรักษาคนดี คนเก่งไว้ในระบบราชการ 
 
 
 
 
 
 
- พัฒนามาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของขา้ราชการ 
- ส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและความรับผิดชอบ 
ต่อส่วนรวม และพร้อมรับการตรวจสอบจากภาคประชาชน 
- พัฒนาผู้นําทางสังคมทุกระดับ ให้มีความรู้ในหลักธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริต มีค่านิยมที่ถูกต้องดีงาม มีความเป็นประชาธิปไตย 
โดยสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง 
 
 
 
 



๕๐ 
 

ประเดน็นโยบาย กลยุทธ/์วิธีการ 

๘.๑.๖ สนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
มีระบบที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถให้บริการสาธารณะ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตามความคาดหวัง 
รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลาย ๆ แห่งร่วมกัน
จัดบริการสาธารณะบางอย่าง ซึ่งโดยสภาพหรือเพื่อประสิทธิภาพ 
ควรที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องร่วมกันทํา โดยคํานึงถึง
ความจําเป็นและความเหมาะสมตามศักยภาพของท้องถิ่น ให้มีการ
เชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจกบัแผนชุมชนและแผนระดับต่าง ๆ 
ในพื้นที่ เพื่อเป็นฐานสําคัญในการส่งเสริมและพัฒนา
ประชาธิปไตยในท้องถิ่นให้เข้มแข็ง ปรับปรุงการจดัระบบ
ความสัมพันธ์ของราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่นให้มีความเหมาะสม ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของท้องถิ่น ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ที่เหมาะสม และมีระบบบริหารงาน
บุคคลที่มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับภารกิจและให้บริการที่ดีแก่
ประชาชน ตลอดจนเสนอกฎหมายเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่บัญญัติเป็นหลักการไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหมวด ๑๔ การปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
๘.๑.๗ พัฒนาระบบราชการให้เป็นระบบที่โปร่งใสขึ้นโดยการวาง
ระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า พัฒนากระบวนการติดตาม 
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างตลอดจน
การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินให้เกิดความสุจริตและมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

- พัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการคลัง วิธีการงบประมาณ และการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ทันสมัยและประชาชนมีส่วนร่วม 
- ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งจัดบริการสาธารณะร่วมกัน ตามความเหมาะสม ความจําเป็นและศักยภาพของพื้นที่ 
- สนับสนุนการเชื่อมโยงบูรณาการแผนท้องถิ่นแผนชุมชน และแผนระดับต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- กําหนดบทบาทกระทรวง กรม จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจน ไม่ซ้ําซ้อน สามารถทํางานที่เชื่อมโยง หนุนเสริมซึ่งกนัและกัน และใช้
ทรัพยากรร่วมกัน 
- สนับสนุนการจดัทํากฎหมาย เกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๖๖๐ หมวด ๑๔ การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ส่งเสริมให้ส่วนราชการนําวิธีการประเมินผลที่ได้รับการพัฒนาไว้แล้วไปปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างจริงจัง อาทิ การประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ 
การประเมนิความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ 
- สนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารราชการตามพรบ. ข้อมูลข่าวสารราชการพ.ศ. ๒๖๔๐ 



๕๑ 
 

ประเดน็นโยบาย กลยุทธ/์วิธีการ 

๘.๑.๘ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร 
ราชการแผ่นดิน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมกําหนดนโยบายและ
วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น 
รวมทั้งให้ประชาชนมีโอกาสแสดงประชาทัศน์ในประเด็นสําคัญ
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นพลัง
ขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่บรรลุตามเป้าหมาย รวมทั้ง
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ร่วมเสนอความเห็น ปัญหา และแนวทางแก้ไข 
และมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจ 
 

- ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น รวมทั้งการขับเคลื่อนไปสู่การ
ปฏิบัติ และร่วมตรวจสอบการดําเนินงานของภาครัฐ 

 



๕๒ 
 

๒.๓ แผนพัฒนาจังหวัด 
 

วิสัยทัศน์ จังหวัดสตูล 
 

“การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรได้มาตรฐาน เมืองสวรรค์ชายแดนใต้” 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน 
 

๑. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่หลากหลายให้ได้มาตรฐานระดับสากลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(น้ําหนักร้อยละ ๓๐) 

๒. พัฒนาผลผลิตและสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานรองรับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ  
(น้ําหนักร้อยละ ๒๕) 

๓. พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย ชุมชนและประชาชนเข้มแข็ง อยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข (น้ําหนักร้อยละ ๒๐) 

๔. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ย่ังยืนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
(น้ําหนักร้อยละ ๑๕) 

๕. พัฒนาระบบ Logistic เพื่อสนับสนุนการขนส่ง การท่องเที่ยว เกษตรกรรม และการค้าชายแดน 
ฝั่งอันดามัน (น้ําหนักร้อยละ ๑๐) 
 

๒.๔  ทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสตลู 

 การพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมา นับต้ังแต่แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ – พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่เน้นการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก ทําให้มีความสะดวกสบายในการสัญจรไปมาอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้จังหวัดสตูลเป
มีเส้นทางคมนาคมภายในจังหวัดเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นด้วยกันในระยะต่อมา ได้มีการปรับแนวนโยบายการ
พัฒนาท้องถิ่นให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัดสตูล เพื่อให้เศรษฐกิจของจังหวัด
สตูลขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งผลการพัฒนามีทั้งที่ประสบความสําเร็จและไม่ประสบความสําเร็จตาม
เป้าหมาย เนื่องจากต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคหลายอย่าง อาทิ ปัญหาอุปสรรคด้านระเบียบ ข้อกฎหมาย การ
ขาดแคลนงบประมาณและการเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากการเลือกต้ัง เป็นต้น ดังนั้น           
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้กําหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) โดยเน้นการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เป็นอันดับแรก รองลงมาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาจังหวัด 
          สําหรับในปี พ.ศ.๒๕๕๖ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด และประชาคมจังหวัดสตูล ได้ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณากําหนดทิศทางการ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ช้ัน ๔ 
เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  โดยได้นําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ นโยบายของรัฐบาล
ในการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น แผนพฒันาจังหวัดสตูล และกรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) มาเป็นแนวทางในการพัฒนาจังหวัด ซึ่งที่ประชุมได้
กําหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสตูล ดังนี้ 

๑ การท่องเที่ยวเชิงนเิวศ   
๒ การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน และการพฒันาสิ่งแวดลอ้ม  
๓ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาลที่เป็นวาระแห่งชาติ 
๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 



๕๓ 
 

ส่วนที่ ๓ 
ศักยภาพของท้องถิ่น (ในภาพรวมของจงัหวัด) 

 
๓.๑ ผลการวเิคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพฒันาในอนาคต
ของท้องถิ่น (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง  (Strength-S)  
๑. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีศักยภาพสูงในการพัฒนาการท่องเที่ยวและมีทรัพยากร     

ทางทะเลสมบรูณ์  
๒.  เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านที่ต้ังเหมาะสมกับการค้าขายและพาณิชย์นาวี  
๓.  จังหวัดสตูลมีขนาดพื้นที่เล็กทําใหส้ามารถพัฒนาได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง 
๔.  จังหวัดสตูลมีความหลากหลายด้านประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่าง 
     สงบสขุ  
๕.  เป็นเมืองทีไ่ม่มีปัญหาการก่อการร้ายและความไม่สงบ ประชาชนมีความพร้อมและรบัฟัง  
     ความคิดเห็นที่ดีต่อส่วนรวม 
๖.  มผีลผลิตทางการเกษตรที่สมบูรณ ์
๗.  ประชาชนและเยาวชนให้ความสําคัญในการออกกําลังกายในการเล่นกีฬา โดยเฉพาะกีฬา 
     ฟุตบอล  

จุดอ่อน  (Weakness-W) 
๑.  สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษายังไม่มีความพร้อม 
๒.  ผู้ประกอบการขาดความรู้ทางด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารกับชาวต่างประเทศ 
๓.  เกษตรกรขาดความกระตือรือร้นในการรวมกลุ่มและการพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
๔.  ขาดแหล่งน้ําเกษตรและระบบการชลประทาน 
๕.  ผู้ประกอบการขาดความรู้ความสามารถในด้านการค้าระหว่างประเทศ 
๖.  พ้ืนที่ท่องเที่ยวส่วนใหญอ่ยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ จึงเป็นปัญหาที่ไมเ่อื้อต่อการลงทุนและ 
     การพัฒนา 
๗.  บุคลากรทอ้งถิ่นขาดความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านตามภารกิจที่ถ่ายโอน 
๘.  ท้องถิ่นไมม่ีประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้  
๙.  การคมนาคมบางพื้นที่ไม่สะดวก  
๑๐. ความร่วมมือในการประสานงานและการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วน   
      ท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดยังมีไม่มากพอ 
๑๑. ไม่มสีินค้าที่เป็นลักษณะเด่นของจังหวัด (สินค้า OTOP) 

โอกาส  (Opportunity-O) 
๑.  เป็นจังหวัดติดทะเลอันดามันและติดชายแดนประเทศมาเลเซีย มีศักยภาพในการพัฒนา  
     เป็นเมืองท่าและการค้าขาย 
๒.  มีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางฝั่งทะเลอันดามัน  สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย 
     และต่างประเทศในพื้นทีใ่กล้เคียงได้ 
๓.  รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาในพื้นที่ตามโครงการเศรษฐกิจสามฝ่าย ( IMT-GT ) 
๔.  เป็นพื้นที่มกีารคมนาคมเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง สามารถเชื่อมโยงการพัฒนาด้าน  
     เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวกันได้ 
๕.  การสนับสนุนการกระจายอํานาจแก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นทําให้เข้าถึงความต้องการ  
     ของประชาชนได้ตรงกับความต้องการ 



 

๕๔ 
 

อุปสรรค  (Threat-T) 
๑.  กฎระเบียบไม่เอื้ออํานวยต่อการพัฒนาในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลนและอุทยาน 
     แห่งชาติ 
๒.  กฎระเบียบข้อกฎหมายระหว่างประเทศไม่เอื้ออํานวยทางด้านการค้า และการลงทุน 
๓.  การคมนาคมทางบกเป็นลักษณะสุดทาง 
๔.  กระแสโลกาภิวัตน์มีผลกระทบต่อสังคมวัฒนธรรม 
๕.  ความไมส่งบเรียบร้อยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีผลกระทบต่อ การท่องเที่ยว การค้า 
     และการลงทุน 
๖.  ราคาของสนิค้าการเกษตรขึ้นอยู่กับการผันแปรของตลาดโลก 
๗.  ระเบียบ/หนังสือสั่งการไม่เอื้ออํานวยต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
๘.  ส่วนราชการไม่ถ่ายโอนงบประมาณตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ 
     กระจายอาํนาจฯ  
๙.  ขาดแรงจูงใจในการดึงดูดนักลงทุนให้มาลงทุนในจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕๕ 
 

 
ส่วนที่ ๔ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดสตูล  
 

๔.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสตูล  
 
วิสัยทัศน ์อปท. จังหวัดสตลู  

“ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เกษตรยั่งยืน สังคมพัฒนา” 
เป้าประสงค์รวม 
 ๑. เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 
 ๒. เพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร 
 ๓. พัฒนาอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืน 
 ๔. คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
พันธกิจ  

๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้สตูลเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่ประทับใจ  
๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอเพื่อรองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยว  
๓.  ส่งเสรมิและพัฒนาผลผลติทางการเกษตรเพื่อการส่งออก  
๔.  พัฒนาการลงทุนภาคอุตสาหกรรมการเกษตรให้เจริญกา้วหน้า  
๕.  ส่งเสรมิและสนับสนุนการศึกษาของประชาชนในทุกระดับอย่างมีคุณภาพ  
๖.  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ยกระดับคุณภาพ 

ชีวิตให้สูงกว่าระดับขั้นพื้นฐาน  
๗.  ส่งเสรมิการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในท้องถิ่นให้

เป็นชุมชนก้าวหน้าและน่าอยู่  
๘.  ส่งเสรมิการกีฬาให้เป็นทีน่ิยมของประชาชนเพื่อนําไปสู่ระดับชาติ  
๙.  ส่งเสรมิและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามและคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของ

ท้องถิ่น  
          ๑๐. ฟ้ืนฟูสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและบํารุงไว้
ซึ่งศาสนา  

๑๑. ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน   
๑๒. ส่งเสริม และรณรงค์การเลือกต้ัง อย่างต่อเนื่อง และให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองตาม

ระบอบประชาธิปไตย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕๖ 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๙ ด้าน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว  
แนวทาง  

๑.๑ พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งท่องเที่ยวให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน  
๑.๒ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 
๑.๓ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว  
๑.๔ พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
๑.๕ ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว 
๑.๖ จัดระบบการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและความปลอดภัยในการท่องเที่ยว 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทาง  

๒.๑ ก่อสร้าง บูรณะ และบํารุงรักษา เส้นทางคมนาคม ทางบก และทางน้ําให้เชื่อมโยงกันทั้งจังหวัด  
๒.๒ ก่อสร้าง บูรณะ และบํารุงรักษา แหล่งน้ํา ระบบชลประทาน ระบบประปา ให้มีน้าํอุปโภคบริโภค 

ใช้ได้ตลอดทั้งปี 
๒.๓ การจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองเฉพาะ และผังเมืองชุมชน  
๒.๔ ก่อสร้าง การจัดการ และดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ํา  

    ๒.๕ ขยายเขตบริการ น้ําประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์สาธารณะให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่ 
๒.๖ งานการวิศวกรรมจราจร  

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม 
แนวทาง  

๓.๑ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
๓.๒ ส่งเสริมการฟื้นฟู และบําบัดสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
๓.๓ สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวังและป้องกันมิให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสือ่มโทรม  
๓.๔ ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๓.๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และการบําบัดน้ําเสีย  
๓.๖ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม  
แนวทาง  

๔.๑ ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๔.๒ การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
๔.๓ ส่งเสริมความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว/ชุมชน/สังคม/กลุ่มสตรี/องค์กรสตรี 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการส่งเสรมิคุณภาพชีวิตที่ดี  
แนวทาง  

๕.๑ การจัดสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ 
๕.๒ การจัดให้มีสถานที่พักผอ่นหย่อนใจ และสวนสาธารณะ  
๕.๓ ส่งเสริมด้านสาธารณสุข การป้องกัน และควบคุมโรค  
๕.๔ การจัดระเบียบสังคมและชุมชน 
๕.๕ การรักษาความสงบ เรียบร้อย และความปลอดภัย ของชุมชน 



 

๕๗ 
 

 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ  
แนวทาง 

๖.๑ ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาอาชีพ  
๖.๒ ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชย์ พัฒนาการค้าขายชายแดนให้มปีระสิทธิภาพ  
๖.๓ เพิ่มมาตรฐานการให้บรกิาร ร้านค้า โรงแรม สถานบริการ 
๖.๔ ส่งเสริมด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๖.๕ ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
 ๖.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการตลาดสินค้าการเกษตร 

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษาและการกีฬา  
แนวทาง  

๗.๑ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ 
๗.๒ ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ให้แก่ประชาชน 
๗.๓ ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
๗.๔ ก่อสร้าง บูรณะ ปรับปรุงและซ่อมบํารงุ สนามกีฬา /ลานกีฬา  
๗.๕ พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา  
๗.๖ พัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา และพัฒนาความรู้ทางด้านการกีฬา  

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทาง  

๘.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์และบํารงุรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ  
๘.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๘.๓ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม งานประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาที่มีลกัษณะเด่นของ 

ท้องถิ่น  
๘.๔ ส่งเสริมให้มีการสร้างงานศิลปะของท้องถิ่นให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  
๘.๕ ส่งเสริม ทํานุบํารุง ศาสนาทุกศาสนา ตลอดจนให้สถาบันทางศาสนาเข้ามามีบทบาทในการ 

เสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมของประชาชน  

๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรที่ดี  
แนวทาง  

๙.๑ การส่งเสริม การมสี่วนร่วม ของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๙.๒ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง 
 ๙.๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ  
 ๙.๔ การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร 
 ๙.๕ การปรับปรุง และพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 
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