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ส่วนที่ 1  

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. ความเป็นมา 
จังหวัดปัตตานี เป็นจังหวัดที่มีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และอารยธรรมเจริญรุ่งเรืองมาเป็นเวลานาน 

เนื่องด้วยความเหมาะสมของที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ โดยเฉพาะท าเลที่ตั้งที่ติดทะเล มีอ่าวที่สามารถก าบังคลื่นลมและเป็น
ที่พักจอดเรือ จึงเป็นจุดนัดพบของพ่อค้าและนักเดินเรือจากโลกตะวันตกและตะวันออก ประกอบกับปัตตานีมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  เช่น สินแร่ เครื่องเทศ ของป่า และพืชพรรณธัญญาหารอ่ืนๆ สามารถติดต่อค้าขาย
ทางทะเลกับเมืองท่าอ่ืนๆ บนคาบสมุทรมลายูและภูมิภาคใกล้เคียง   โดยเป็นที่รู้จักในนามอาณาจักร ลังกาสุกะหรือ  
หลังหยาซูว ซึ่งปรากฏในเอกสารจีนมาตั้งแต่ปลาย คริสต์ศตวรรษที่ 1 หรือประมาณเกือบ 2,000 ปีที่ผ่านมา ระหว่างพุทธ
ศตวรรษ 12–16 ศูนย์กลางการปกครองของลังกาสุกะ อยู่บริเวณเมืองโบราณยะรัง โดยมีเมืองโกตามหลิฆัย เป็นเมือง
หลวงและศูนย์กลางการปกครอง มีความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดดังปรากฏร่องรอยฐานเจดีย์ในพุทธศาสนาจ านวนมากกว่า 
30 แห่ง ในพ้ืนที่ประมาณ  9  ตารางกิโลเมตร 

จนมาถึงพุทธศตวรรษที่ 18-19 ปรากฏเมืองท่าแห่งใหม่ชื่อ ปะตานี มีเรือสินค้าจากชาติต่างๆ ได้แก่ 
โปรตุเกส ฮอลันดา อังกฤษ สเปน ญี่ปุ่น จีน อินเดีย ชวา อาหรับ และ เปอร์เซีย ฯลฯ  มาจอดแวะพักและท าการ
ค้าขายเป็นจ านวนมาก ประกอบกับอาณาจักรลังกาสุกะเริ่มเสื่อมลง ชายฝั่งทะเลตื้นเขินแม่น้ าเปลี่ยนทางเดิน 
ศูนย์กลางความเจริญแห่งใหม่จึงย้ายมาอยู่ที่ ปะตานี (ต่อมาเรียก ปาตานี และ ปัตตานี ในที่สุด) ในเวลานั้น ปัตตานี 
เป็นศูนย์กลางของการศึกษาและเผยแพร่ศาสนาอิสลามท่ีส าคัญของภูมิภาคนี้ และเป็นที่รู้จักในชื่อ “ปาตานีดา 
รุสลาม” จนได้รับการเรียกขานกันว่า“ระเบียงเมกกะ”  

ต่อมาในปี พ.ศ.2351 ปัตตานี แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หัวเมือง ได้แก่ เมืองตานี ยะหริ่ง  หนองจิก สาย
บุรี ระแงะ รามันห์ และยะลา ในปี 2388 ศูนย์กลางการปกครองของเมืองปัตตานีย้ายมาอยู่ที่   จะบังติกอ ติดกับ
แม่น้ าปัตตานีในปัจจุบัน   ส่วนศูนย์กลางการค้าในระยะแรกอยู่ใกล้ปากแม่น้ าบริเวณหัวตลาด   เป็นย่านชาวจีนหรือ 
ไชน่าทาวน์ในสมัยนั้น เมืองปัตตานีแห่งใหม่จึงเจริญเติบโตสืบต่อมากระทั่งบัดนี้  ส าหรับหัวเมืองอ่ืนสมัยเดียวกัน 
ได้แก่  สายบุรี หนองจิก และยะหริ่ง  ปัจจุบันเป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดปัตตานี  ระแงะเป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัด
นราธิวาส และรามันห์ (ปัจจุบันใช้ชื่อรามัน) เป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดยะลา 
 

2. ลักษณะทางกายภาพ 
 2.1 ที่ตั้ง จังหวัดปัตตานี ตั้งอยู่ภาคใต้ของประเทศไทย เป็นจังหวัดเดียวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนที่ไม่
มีพรมแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซีย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 1,055 กม. มีพ้ืนที่ประมาณ  1,940.35 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ  1,212,723  ไร่  
 2.2 อาณาเขต  ด้านทิศเหนือติดต่อกับอ่าวไทย ด้านทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ด้าน
ทิศตะวันออกติดต่อกับอ่าวไทย และด้านทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดสงขลา   
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แผนที่แสดงท่ีตั้งและอาณาเขต 
 
 

 
 
  

2.3 สภาพภูมิประเทศ  แบ่งออกเป็น 
-พ้ืนราบชายฝั่งทะเล  เป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่ ประมาณ 1 ใน 3 ของพ้ืนที่จังหวัด ได้แก่ทางตอนเหนือ

และทางตะวันออกของจังหวัด มีหาดทรายยาว และเป็นที่ราบชายฝั่ง กว้างประมาณ 10 - 30  กิโลเมตร  มีความยาว
ชายฝั่งทั้งหมด 116.40  กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอชายทะเล  6  อ าเภอ ประกอบด้วย  อ าเภอหนองจิก อ าเภอ
เมืองปัตตานี  อ าเภอยะหริ่ง  อ าเภอปะนาเระ  อ าเภอสายบุรี  และอ าเภอไม้แก่น    

-พ้ืนที่ราบลุ่ม บริเวณตอนกลาง และตอนใต้ของจังหวัด มีแม่น้ าปัตตานีไหลผ่านที่ดินมีความ
เหมาะสมในการเกษตรกรรม  ปลูกข้าว  ยางพารา  ได้แก่  พ้ืนที่ในเขตอ าเภอแม่ลาน อ าเภอยะรัง  อ าเภอยะหริ่ง  
อ าเภอมายอ  และอ าเภอปะนาเระ 

-พ้ืนที่ภูเขา  เป็นพ้ืนที่ส่วนน้อยอยู่ทางตอนใต้ของอ าเภอโคกโพธิ์  อ าเภอกะพ้อ และทางตะวันออก
ของอ าเภอสายบุรี  บริเวณดังกล่าวเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ  และเป็นพื้นที่ปลูกลองกอง ยางพารา   
 2.4 สภาพภูมิอากาศ     

-ปริมาณน้ าฝน  ปัตตานีเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันออก จัดว่าเป็นจังหวัดที่มีฝนตกตลอด
ทั้งปี ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีฝนตกชุกกว่าในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เพราะอยู่ทางด้านตะวันออกไม่มี
ภูเขาสูงใดกั้น  จึงได้รับอิทธิพลจากมรสุมนี้เต็มที่ ท าให้มีฝนตกชุกโดยเฉพาะเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน  ส่วนใน
ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีฝนตกน้อยกว่าฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะภูมิประเทศมีแนวเทือกเขาตะนาวศรี
ปิดกั้น ท าให้ได้รับกระแสลมจากมรสุมนี้ไม่เต็มที่ ปริมาณฝนเฉลี่ยของจังหวัดปัตตานีอยู่ในเกณฑ์ ดี แต่หาก
เปรียบเทียบภายในภาคเดียวกันมีฝนอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2552– 2556 ปริมาณน้ าฝนจะอยู่
ในช่วง 1,562.7  มิลลิเมตร ถึง 2,449.9  มิลลิเมตร  

   ทิศเหนือ 
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-อุณหภูมิ  เนื่องจากจังหวัดปัตตานีตั้งอยู่ในคาบสมุทรที่เป็นแหลมยื่นออกไปในทะเลจึงได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมอย่ าง เต็มที่  คือลมมรสุมตะวันตกเฉียง ใต้ จากมหาสมุทร อิน เดี ยและลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพัดผ่านอ่าวไทย   ท าให้ได้รับไอน้ าและความชุ่มชื้นมาก  อุณหภูมิเฉลี่ยจึงไม่สูงมากและอากาศ
ไม่ร้อนจัดในฤดูร้อนและจะมีอากาศเย็นได้ในบางครั้ง  อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีใน ประมาณ 27.00 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 37.9 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 23.95 องศาเซลเซียส ในรอบ  5  ปี   มีอุณหภูมิเฉลี่ย
สูงสุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 32.6 องศาเซลเซียส  มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ าสุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 23.95  องศาเซลเซียสในรอบ  5  ปี 
วันที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดวัดได้  37.9  องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2553 และตรวจวัดอุณหภูมิต่ าสุดได้ 19.6 
องศาเซลเซียส  เมื่อวันที ่ 21  มกราคม  2554 

- ฤดูกาล  จังหวัดปัตตานีแบ่งตามลักษณะของลมอากาศของประเทศไทยออกได้เป็น  2  ฤดู  
คือ 

   1. ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่กลางเดือน มกราคมถึงกลางเดือน พฤษภาคมระยะนี้เป็นช่วงว่างของฤดูมรสุม    
หลังจากสิ้นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศจะเริ่มร้อนและอากาศ จะร้อนที่สุดในเดือนเมษายนและพฤษภาคม
แต่ไม่ร้อนมากนักเนื่องจากภูมิประเทศเป็นคาบสมุทรอยู่ใกล้ทะเลกระแสลมและไอน้าจากทะเลทาให้อากาศคลาย 
ความร้อนไปมาก 

2. ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมกราคมเป็นระยะเวลา 9 เดือนโดย แบ่ง  
ออกเป็น  2 ช่วง คือ  

      ช่วงแรกจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนกันยายนเป็นระยะเวลา 5 เดือน ช่วงนี้ จะได้รับ 

อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซ่ึง พัดมาจากมหาสมุทรอินเดียในช่วงนี้ฝนจะตกอย่างสม่ าเสมอแต่มีปริมาณ 

ไม่มาก  โดยจะตกในช่วงบ่ายถึงค่า ซึ่งแต่ละเดือนจะมีปริมาณน้าฝนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  90-140 มิลลิเมตร 

      ช่วงที่สองเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคมเป็นช่วงที่ได้รับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน 

อ่าวไทย เป็นช่วงที่มีฝนตกมากโดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ปริมาณน้าฝนสูงถึง 300-400 มิลลิเมตร 
 

3. การปกครองและประชากร 
3.1 การปกครอง  แบ่งหน่วยการปกครองออกเป็น  12  อ าเภอ  115  ต าบล  642 หมู่บ้าน  โดยมีหน่วยการ

ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 17 แห่ง (เทศบาลเมือง 1 แห่ง,
เทศบาลต าบล 16 แห่ง) และองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 96 แห่ง แบ่งเป็น อบต.ขนาดใหญ่ 1 แห่ง ขนาด
กลาง 71 แห่ง และ  ขนาดเล็ก 24 แห่ง 
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ตารางท่ี 1  ขนาดพื้นที่และหน่วยการปกครองจังหวัดปัตตานี  
 

อ าเภอ 
เนื้อท่ี 

(ตร.กม.) 
ต าบล หมู่บ้าน อบต. เทศบาล ชุมชน 

ร้อยละของ
พ้ืนที่จังหวัด 

1.เมืองปัตตาน ี 96.837 13 66 9 2 19 4.99 
2.ยะรัง 183.952 12 72 12 1 - 9.48 
3.หนองจิก 231.526 12 76 11 2 - 11.93 
4.โคกโพธิ์ 339.414 12 82 11 3 - 17.49 
5.ยะหริ่ง 196.829 18 81 14 4 - 10.14 
6.ปะนาเระ 144.058 10 53 8 2 - 7.42 
7.มายอ 216.136 13 59 10 1 - 11.14 
8.สายบุรี 178.424 11 64 8 2 20 9.20 
9.ทุ่งยางแดง 114.970 4 23 4 - - 5.93 
10.กะพ้อ 93.815 3 27 3 - - 4.83 
11.แม่ลาน 89.194 3 22 3 - - 4.60 
12.ไม้แก่น 55.201 4 17 3 - - 2.84 

รวม 1,940.356 115 642 96 17 39 100 
ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดปัตตานี   ข้อมูล  ณ  วันที่ 21 มกราคม 2558  
 

 3.2 โครงสร้างบริหารราชการส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นในจังหวัด 
 การจัดองค์กรราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีหน่วยงานที่อยู่ในความควบคุมดูแลของ ผู้ว่าราชการจังหวัด 
คือ ส่วนราชการต่างๆ ในระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน 
 หน่วยงานในจังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย หน่วยงานผู้แทนกระทรวงทุกกระทรวง ยกเว้น  2 กระทรวง ที่
ไม่มีหน่วยงานผู้แทนกระทรวงในจังหวัด คือ กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
หน่วยงานที่มีท่ีตั้งส านักงานในจังหวัดปัตตานี  จ าแนกได้  5  ประเภท ดังนี้ 

1. หน่วยงานส่วนภูมิภาค จ านวน  33 หน่วยงาน  อยู่ในการก ากับควบคุมดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด 
2. หน่วยงานส่วนกลาง จ านวน 66 หน่วยงาน ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง (กรมต้นสังกัด) 
3. หน่วยงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 114 หน่วยงาน ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด  1  แห่ง                     
   เทศบาล 17 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล 96 แห่ง 
4. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  จ านวน  18  หน่วยงาน 
5. หน่วยงานอิสระ  จ านวน 9 หน่วยงาน 
3.3 ประชากร  จ านวนประชากรทั้งสิ้น 691,234 คน เป็นชาย  338,366 คน  เป็นหญิง  352,868 คน 

อ าเภอที่มีประชากรมากที่สุด คือ อ าเภอเมืองปัตตานี จ านวน 127,531 คน รองลงมาได้แก่ อ าเภอยะรัง จ านวน  
90,120 คน  และอ าเภอยะหริ่ง จ านวน 84,655 คน  
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ตารางที่  2 แสดงจ านวนประชากรรายอ าเภอ   
ล าดับที่ อ าเภอ จ านวนประชากร (คน) ครัวเรือน 

ชาย หญิง รวม 
1 อ าเภอเมืองปัตตานี 62,509 65,022 127,669 41,669 
2 อ าเภอโคกโพธิ์ 32,597 34,243 66,840 19,344 
3 อ าเภอหนองจิก 39,640 36,990 76,630 18,638 
4 อ าเภอสายบุรี 33,269 34,553 67,822 16,195 
5 อ าเภอยะหริ่ง 42,041 42,614 84,655 18,455 
6 อ าเภอยะรัง 44,901 45,219 90,120 20,153 
7 อ าเภอปะนาเระ 22,411 23,092 45,503 11,252 
8 อ าเภอมายอ 28,613 23,565 58,200 12,633 
9 อ าเภอทุ่งยางแดง 11,147 11,647 22,794 5,082 
10 อ าเภอกะพ้อ 8,784 8,906 17,690 3,946 
11 อ าเภอแม่ลาน 7,923 8,226 16,149 4,031 
12 อ าเภอไม่แก่น 6,015 3,237 12,252 3,082 

รวม 339,872 346,314 686,186 174,480 
ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดปัตตานี  ณ  วันที่  23  มีนาคม  2558  
 

4. ลักษณะทางสังคม  
4.1 ด้านสาธารณสุข จังหวัดปัตตานี มีสถานบริการสาธารณสุข เพ่ือรองรับในการให้การบริการประชาชน

ครอบคลุมทุกอ าเภอและทุกต าบลสถานบริการและหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดปัตตานีประกอบด้วย โรงพยาบาล
ทั่วไปขนาด   เตียง  1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง จานวน 2 แห่ง 30 เตียง จานวน 9 แห่ง สถานีอนามัย 
128 แห่ง มีโรงพยาบาลธัญรักษ์ 1 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล 3 แห่ง และโรงพยาบาลของรัฐสังกัด
กระทรวงอ่ืน  1 แห่ง คือ รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร คลินิกเอกชน จานวน 98 แห่งและร้านขายยาและผลิตยา จ านวน 
73 แห่ง 
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ตารางที่ 3 แสดงพื้นที่รับผิดชอบและสถานบริการสาธารณสุข ปี 2557  
อ าเภอ ประชากร

ทะเบียน
ราษฏร์ 
30 มิ.ย.

57 

ประชากร
จากฐาน
43 แฟ้ม 
30 มิ.ย.

56 

หมู่บ้าน/
ชุมชน 

ต าบล อบต. อบจ./ 
ทม./ 
ทต./ 
อบต. 

รพ.สต./ 
ศสม./ 
pcu 

รพ./ 
ขนาด 
เตียง 

ประชา
กรเตียง

จาก
ทะเบีย

น
ราษฎร์ 

ประชากร/
เตียงจาก
43 แฟ้ม 

เมือง 126,965 132,916 66/18 13 9 1/1- 10/2/- 466 272 285 
โคกโพธิ์ 66,660 66,275 82 12 12 -/-/3 12/-/1 30 2,222 2,208 
หนองจิก 76,025 63,381 76 12 11 -/-/2 15/-/1 30 2,534 2,112 
ปะนาเระ 45,387 46,211 53 10 8 -/-/2 14/-/1 30 1,513 1,540 
มายอ 57,838 58,205 59 13 10 -/-/1 12/-/1 30 1,928 1,940 
ทุ่งยาง
แดง 

22,627 21,379 23 4 4 -/-/- 3/-/1 30 755 712 

สายบุรี 67,421 79,203 64/20 11 8 -/-/2 13/1/1 60 1,124 1,320 
ไม้แก่น 12,199 12,575 17 4 3 -/-/- 5/-/1 30 407 419 
ยะหริ่ง 84,221 87,065 81 18 14 -/-/4 18/-/1 60 1,404 1,451 
ยะรัง 89,545 91,914 72 12 12 -/-/1 15/-/1 30 2,985 3,063 
กะพ้อ 17,586 16,309 27 3 3 -/-/- 6/-/1 30 586 543 
แม่ลาน 16,037 15,318 22 3 3 -/-/- 5/-/1 30 535 527 
รวม 682,511 691,234 642/38 115 97 1/1/15 128/3/11 856 797 807 

ที่มา :  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี 
 

4.2 การศึกษา  การจัดการศึกษาของจังหวัดปัตตานี ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 และ
ตามโครงสร้างใหม่ของการปฏิรูปกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2542  และตามโครงสร้างใหม่ของการปฏิรูป
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2547  มีการจัดการศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบการศึกษานอก
ระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  มีหน่วยงานรับผิดชอบการด าเนินงานด้านการศึกษา  ดังนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1,2,3  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับการศึกษาก่อนประถม ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขยายโอกาส) 
นอกจากนี้มีหน่วยงานต่างสังกัด ที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1,2,3 ร่วมจัดการศึกษา  
จังหวัดปัตตานี  มีสถานศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน  จ านวน 1,324   แห่ง  จ านวนครู/อาจารย์/ผู้สอน  
จ านวน  16,629  คน  นักเรียน/นักศึกษาและผู้เรียน  จ านวน  284,337 คน  อัตราส่วนของครู/อาจารย์/ผู้สอน 1 คน 
ต่อนักเรียน  17  คน  รายละเอียดจ าแนกได้ดังนี้  ดังนี้ 
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 ตารางท่ี  4  แสดงสถานศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนจังหวัดปัตตานี 
 

สังกัด 
จ านวน

สถานศึกษา 
จ านวน (คน) 

จ านวนครู/อาจารย์ จ านวนนักเรียน/
นักศึกษา 

1. สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี    
เขต 1,2,3 

321 4,318 66,898 

2. สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 

15 533 8,271 

3. สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน    
- โรงเรียนเอกชนสอนสามัญ       35 1,982 26,741 
- โรงเรียนเอกชนสามัญควบคู่ศาสนา 52 3,366 81,032 
- โรงเรียนสอนศาสนาอย่างเดียว 29 133 1,830 
- โรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา 1 11 65 
- สถาบันปอเนาะ  225 2,220 22,024 
- ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด
(ตาดีกา)      

611 3,900 48,441 

4. สังกัดกรมอาชีวศึกษา 5 275 4,331 
5. สังกัดอุดมศึกษา 5 549 11,325 
6. สังกัดส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ 

2 27 638 

7. สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 172 3,386 
รวม 1,308 17,486 274,982 

ที่มา : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1,2,3   
 

4.3 การนับถือศาสนาและศาสนสถาน ปี พ.ศ.2556 จังหวัดปัตตานีมีประชากรทั้งสิ้น 676,399  คน 
ประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัดปัตตานี นับถือศาสนาอิสลาม จ านวน 583,725  คน คิดเป็นร้อยละ 86.25  รองลงมา
คือศาสนาพุทธ จ านวน 92,721 คน คิดเป็นร้อยละ 13.70  และนับถือศาสนาคริสต์/อ่ืน ๆ จ านวน 353 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.05  มีมัสยิด จ านวน 675 แห่ง  วัด จ านวน 83 แห่ง  ที่พักสงฆ์ จ านวน 9 แห่ง และโบสถ์คริสต์ จ านวน 5 
แห่ง  

ตารางท่ี  6  การนับถือศาสนาของประชากรในจังหวัดปัตตานี  ระหว่างปี 2555 - 2558 
 ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์/อ่ืน ๆ 

ปี พ.ศ. จ านวน 
ประชากร 

ร้อยละ จ านวน 
ประชากร 

ร้อยละ จ านวน 
ประชากร 

ร้อยละ 

2555 84,107 12.72 576,910 87.25 201 0.03 
2556 91,721 13.70 577,811 86.25 359 0.05 
2557 92,721 13.70 583,725 86.25 353 0.05 
2558 96,028 13.85 599,382 86.25 357 0.05 

    ที่มา : สนง.วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี (ข้อมูล ณ มกราคม 2558)  
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5.  โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 5.1 ไฟฟ้า จังหวัดปัตตานีมีส านักงานการไฟฟ้า 2 ส านักงาน คือ 1) ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
ปัตตานี รับผิดชอบพ้ืนที่อ าเภอเมืองปัตตานี ยะรัง ยะหริ่ง โคกโพธิ์ หนองจิก และแม่ลาน และ 2) ส านักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสายบุรี รับผิดชอบพ้ืนที่อ าเภอสายบุรี ปะนาเระ มายอ ทุ่งยางแดง ไม้แก่น กะพ้อ  มีที่ท าการ
ไฟฟ้าทั้งหมด 12 แห่ง ปี พ.ศ.2557 ใช้กระแสไฟฟ้าทั้งสิ้น 408,214,823.36 หน่วย และมีจ านวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น 
1,284,732 ราย  มีการใช้กระแสไฟฟ้าในพ้ืนที่ควบคุม กฟจ.ปัตตานี จ านวน 314,695,468.05 หน่วย จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า 
1,237,711 ราย  และการใช้กระแสไฟฟ้าในพ้ืนที่ควบคุม กฟอ.สายบุรี จ านวน  93,519,355.31 หน่วย จ านวนผู้ใช้
ไฟฟ้า 47,021 ราย 

5.2 โทรศัพท์  จังหวัดปัตตานีมีจ านวนหมายเลขโทรศัพท์ในปี  2557  ทั้งสิ้น 29,580 เลขหมาย เป็นเลข
หมายที่มีผู้เช่าจาก บริษัท ทีโอที  จ ากัด (มหาชน) จ านวน 16,987 เลขหมาย  ในจ านวนนี้การใช้โทรศัพท์บ้านมีการ
เช่าหมายเลขมากที่สุด 11,900 เลขหมาย  คิดเป็น 71.69  ของจ านวนเลขหมายทั้งหมด  รองลงมาเป็นส่วนราชการ
หน่วยธุรกิจ  เลขหมายสาธารณะและเลขหมาย ท.ศ.ท ตามล าดับและมีเลขหมายของผู้ได้รับสัมปทาน  คือ บริษัท ที
ที แอนด์ที  จ ากัด (มหาชน) จ านวน 4,327 เลขหมาย     

5.3  ประปา  จังหวัดปัตตานีมีหน่วยงานหลักที่ให้บริการประปา จ านวน  2 แห่ง คือ เทศบาลเมืองปัตตานี มี
ก าลังการผลิตน้ าประปา 32,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน  ให้บริการผู้ใช้น้ า จ านวน 16,419 ราย  ครอบคลุมเขตเทศบาลเมือง
ปัตตานีและพ้ืนที่นอกเขตเทศบาล ได้แก่ ผู้ใช้น้ าในพ้ืนที่ต าบลรูสะมิแล ต าบลบานา และต าบลตะลุโบะ  อ าเภอเมือง
ปัตตานี และส านักงานการประปาสายบุรี มีก าลังการผลิตน้ าประปา 1,920 ลูกบาศก์เมตร/วัน ให้บริการผู้ใช้น้ า จ านวน 
2,271 ราย ให้บริการผู้ใช้น้ าในเขตเทศบาลตะลุบัน และพ้ืนที่บางส่วนของต าบลปะเสยะวอ อ าเภอสายบุรี  จังหวัด
ปัตตานี  มีครัวเรือนที่เข้าถึงประปามีเพียงร้อยละ 11.55  ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศ  20.41  นอกจากนี้ พ้ืนที่จังหวัด
ปัตตานียังมีการขุดเจาะน้ าบาดาลเพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภค จ านวน 428 บ่อ และมีระบบประปาหมู่บ้าน จ านวน 276 
แห่ง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การให้บริการน้ าประปาของการประปาทั้ง 2 
แห่ง และประปาหมู่บ้านยังไม่ครอบคลุมครัวเรือนทุกหมู่บ้านชุมชน โดยมีอัตราการครอบคลุมการให้บริการ ร้อยละ 
38.60 ซึ่งใกล้เคียงกับจังหวัดยะลา และนราธิวาส ที่มีอัตราการครอบคลุมร้อยละ 37.8 และ 36.7 ตามล าดับ  

5.4 การคมนาคมขนส่ง  ประกอบด้วย 
ถนน  จังหวัดปัตตานีมีระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานทางหลวง

ชนบทจังหวัดปัตตานี และแขวงการทางปัตตานี รวมทั้งสิ้น 853.675 กม. โดยเป็นถนนในความรับผิดชอบของ
ส านักงาน  ทางหลวงชนบทจังหวัดปัตตานี 371.333 กม. เป็นถนนลาดยาง 335.852 กม. เป็นถนนลูกรัง 331.824 
กม. เป็นถนนคอนกรีต 3.657 กม. และเป็นถนนในความรับผิดชอบของแขวงการทางปัตตานี 482.342 กม. ซึ่งเป็น
ถนนลาดยาง 308.611 กม. และเป็นถนนลูกรัง 309.752 กม. ในปี 2557 ระยะทางในความรับผิดชอบของสอง
หน่วยงานไม่เปลี่ยนแปลงแต่ประการใด  โดยมีถนนสายหลักที่ส าคัญเชื่อมต่อกับจังหวัดใกล้เคียง คือถนน สาย 43 
เชื่อมต่อกับจังหวัดสงขลา ถนนสาย 410 และ 418 เชื่อมต่อกับจังหวัดยะลา และถนนสาย 42 เชื่อมต่อกับจังหวัด
นราธิวาส  ซึ่งถนนอยู่ในสภาพดีใช้การได้ดีและมีความสะดวกในการสัญจร 

รถไฟ  จังหวัดปัตตานีมีเส้นทางรถไฟวิ่งผ่านที่อ าเภอโคกโพธิ์ และอ าเภอแม่ลาน โดยมีสถานีรถไฟส าหรับ
บริการจ านวน 6 สถานี โดยที่ตั้งของสถานีรถไฟปัตตานี ตั้งอยู่ที่อ าเภอโคกโพธิ์ ระยะห่างจากตัวเมืองจังหวัดปัตตานี 
ประมาณ 26 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที 
 สนามบิน  จังหวัดปัตตานีมีสนามบินพาณิชย์ 1 แห่ง ขนาดทางวิ่ง 40x1,400 เมตร ซึ่งเป็นสนามบินขนาด
กลาง อยู่ที่อ าเภอหนองจิก ปัจจุบันใช้ในราชการทหาร ส าหรับการเดินทางโดยเครื่องบินจะใช้ท่าอากาศยาน
นานาชาติหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และท่าอากาศยานจังหวัดนราธิวาส (สนามบินบ้านทอน)  
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ท่าเทียบเรือ  จังหวัดปัตตานีมีท่าเทียบเรือทางทะเลที่ส าคัญตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมืองปัตตานี จ านวน 2 ท่า  
คือ  ท่าเทียบเรือประมงปัตตานีขององค์การสะพานปลา ท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานีของกรม   เจ้าท่า (เป็นท่าเทียบ
เรือน้ าลึก) และที่จอดพักเรือของกรมธนารักษ์ ซึ่งในอดีตมีความส าคัญทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก เนื่องจากมี
เรือประมงและเรือบรรทุกสินค้าชายฝั่งจากจังหวัดต่างๆ ทั้งภาคใต้ และภาคอ่ืน ๆ เข้ามาขนถ่าย สัตว์น้ า และขนถ่าย
สินค้า ตลอดจนจอดพักเรือ ปัจจุบันเกิดปัญหาการตื้นเขินของร่องน้ า ท าให้เรือบรรทุกสินค้า เรือประมงขนาด 180 
ตันกรอส ไม่สามารถเข้าเทียบท่าได้อย่างสะดวกและปลอดภัย  

ไปรษณีย์  จังหวัดปัตตานี มี 13 ที่ท าการไปรษณีย์ (ยกเว้นอ าเภอ.แม่ลาน) ให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่ทุก
ต าบล/หมู่บ้านของจังหวัด ซึ่งปัจจุบันได้ปรับบทบาทมาให้บริการในด้านสื่อสารโทรคมนาคม  (CAT Telecom) และ
บริการส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ท าให้ช่องทางการขนส่งสินค้าและการจ าหน่ายสินค้าเพ่ิมขึ้น   
6. ทรัพยากรธรรมชาติ         

ป่าไม้  สภาพป่าส่วนใหญ่ของจังหวัดปัตตานีเป็นป่าดิบชื้น ป่าชายเลน และป่าพรุ มีเนื้อที่ป่าตาม
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ทั้งสิ้น  99,649 ไร่ ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี 25,995.375 ไร่  
อุทยานแห่งชาติ  2  แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี มีเนื้อที่ประมาณ 213,125 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 
จังหวัด คือ จังหวัดปัตตานี (อ าเภอกะพ้อ เนื้อที่ 9,607 ไร่) จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส และอุทยานแห่งชาติ
น้ าตกทรายขาว มีเนื้อที่ประมาณ 43,492 ไร่ ครอบคลุม 3 จังหวัด คือจังหวัดปัตตานี (อ าเภอโคกโพธิ์ เนื้อที่ 
16,312.50 ไร่)  จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1 แห่ง คือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่ารังไก่   

อ่าวปัตตานี  เป็นมรดกธรรมชาติที่ส าคัญทั้งในอดีตและปัจจุบัน ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี 
เศรษฐกิจ สังคม และนิเวศวิทยา ฯลฯ เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพสูงแห่งหนึ่งของโลก เป็นพ้ืนที่ลุ่มน้ าขัง
ชายฝั่งทะเลที่ควรแก่การอนุรักษ์จากองค์การสากลเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรแห่งโลก หรือ IUCN ทาง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดี 

อ่าวปัตตานีถือว่าเป็น “อ่าวประวัติศาสตร์” เนื่องจากปรากฏหลักฐานนักเดินเรือได้ใช้เป็นที่แวะพักหลบลม
มรสุม ซ่อมแซมเรือ และเป็นที่ค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าของพ่อค้าชาติต่างๆ มาตั้งแต่สมัยลังกาสุกะจนถึงพุทธศตวรรษ
ที่ 21-22 เมื่อพ่อค้าชาวตะวันตก เช่น โปรตุเกส ฮอลันดา อังกฤษ สเปน ได้เข้ามาค้าขายตั้งสถานีการค้า ท าให้อ่าว
ปัตตานีมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและมีท่าเรือที่ได้รับความนิยมจากนักเดินเรือมากมายเป็นเวลานาน 

อ่าวปัตตานีได้อ านวยประโยชน์ให้กับชุมชนชายฝั่งในหลากหลายรูปแบบ เช่น การประมงพ้ืนบ้าน การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ท่าเทียบเรือ เพ่ือการคมนาคมขนส่ง การพักผ่อนเพ่ือนันทนาการ การเป็นที่ตั้งเขตอุตสาหกรรมและ
ชุมชนรอบอ่าวปัตตานี กล่าวได้ว่า อ่าวปัตตานีเป็นมรดกธรรมชาติที่ควรแก่การอนุรักษ์และส่งเสริมให้เกิดคุณค่าแก่
ชุมชนอย่างยั่งยืนสืบไป 

แหล่งน้ าธรรมชาติ  จังหวัดปัตตานีมีแหล่งน้ าตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  ซึ่งมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจและ
การด ารงชีพของประชากร   ได้แก่  แม่น้ าปัตตานี  แม่น้ าสายบุรี   คลองท่าเรือ  และคลองสุไหงบารู  และชายฝั่งทะเลที่
มีความยาวตลอดจังหวัดปัตตานี 116 กิโลเมตร 

 แหล่งน้ าชลประทาน  จังหวัดปัตตานีมีแหล่งน้ าขนาดใหญ่  1  แห่ง คือ โครงการเขื่อนปัตตานีของกรม
ชลประทาน  ซึ่งเป็นเขื่อนทดน้ าเพ่ือส่งน้ าให้กับพื้นที่การเกษตร  มีบานระบายน้ า จ านวน 7 ช่อง สามารถระบายน้ า
สูงสุดได้ 1,750 ลูกบาศก์เมตร/วินาที  ท าการบริหารจัดการน้ าร่วมกับเขื่อนเก็บกักน้ าบางลางของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ที่อ าเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา  ในการจัดสรรน้ าในลุ่มน้ า เพ่ือการเกษตร การอุปโภค-บริโภค 
และการรักษาสภาพแวดล้อม ให้กับพ้ืนที่ทางการเกษตรของจังหวัดปัตตานี ประมาณ 300,000 ไร่  นอกจากนี้ยังมี
การพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็ก (อ่างเก็บน้ า) จ านวน 5 แห่ง ปริมาณน้ าประมาณ 1.5 ล้านลูกบาศก์เมตร เพ่ือ
สนับสนุนการใช้น้ าในพ้ืนที่เกษตรกรรม 
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7. การท่องเที่ยว    
 จังหวัดปัตตานี เป็นศูนย์รวมของประชากรหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา โดยสืบเนื่องมาจากความ
เจริญรุ่งเรืองทางการปกครองและการค้าในอดีต จึงมีการรับเอาอารยธรรมจากชนชาติต่างๆ มาผสมผสานจนเป็น
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นและกลมกลืน 
 แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  ปัตตานีมีมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่น่าศึกษามากมาย  ได้แก่  
เมืองโบราณยะรัง  เมืองเก่ากรือเซะ–บานา วังเก่าสมัย 7 หัวเมือง กริชสกุลช่างปัตตานี  จิตรกรรมบนเรือกอและ 
(นาวาแห่งจิตวิญญาณ) จิตรกรรมฝาผนังวัดโบราณที่สวยงามวิจิตร จังหวัดปัตตนี    ยังมีศาสนสถานที่สวยงามทรง
คุณค่า ได้แก่ วัดราษฎร์บูรณะ หรือ วัดช้างให้  (วัดหลวงปู่ทวดเหยียบน้ าทะเลจืด)  ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว  
มัสยิดกรือเซะ (มัสยิดคู่พระราชวังโกตาอีสตานา)  มัสยิดดาโต๊ะ (มัสยิดร่วมสมัยกับมัสยิดกรือเซะ)  มัสยิดกลาง
ปัตตานี (ที่มีสถาปัตยกรรมคล้ายคลึงทัชมาฮาลในอินเดีย) เป็นต้น   

เมืองโบราณยะรัง เป็นชุมชนสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภาคใต้  ตามหลักฐานเอกสาร
เชื่อว่าเป็นที่ตั้งของอาณาจักรโบราณ “ลังกาสุกะ” เป็นเมืองโบราณที่มีผังเมืองรูปวงรีขนาดใหญ่ พ้ืนที่ประมาณ 9 
ตารางกิโลเมตร  ลักษณะเมืองมีการสร้างทับซ้อนกันถึง 3 เมือง คือ เมืองโบราณบ้านวัด  เมืองโบราณบ้านจาเละ  
และเมืองโบราณบ้านปราแว  

มัสยิดกรือเซะ  ตั้งอยู่ริมถนนสายปัตตานี-นราธิวาส  สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหา
ราช  คือ ระหว่าง พ.ศ.2121 ถึง 2136 ก่อสร้างเป็นแบบเสากลม ก่ออิฐถือปูนแบบตะวันออกกลางมีหลังคาโดมซึ่งยัง
สร้างไม่แล้วเสร็จ 

มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี   ตั้งอยู่ริมถนนสายยะรัง-ปัตตานี ในเขตเทศบาลเมืองปตตานี เริ่มก่อสรางในป
พ.ศ.2497 ใช้เวลาก่อสรางประมาณ 9 ป ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ท าพิธีเปดใชมัสยิดกลาง 
ปตตานี  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2506  โครงสร้างมัสยิดมีลักษณะสวยงามยิ่ง ตั้งอยูบนฐานรูปทรงคลายกับ
วิหารที่ทัชมาฮาลของอินเดีย ตรงกลางเปนอาคารมียอดโดมขนาดใหญและมีโดมบริวาร 4 ทิศ มีหอคอยอยสูอง 
ขางสูงเดนเปนสงา และปจจุบันไดขยายดานขางออกไปทั้ง 2 ดาน และสรางหออาซาน พรอมขยายสระน้ าและที่
อาบน้ าละหมาด ท าใหดูสงางามยิ่งข้ึน 

ศาลเจาแมลิ้มกอเหนี่ยวหรือศาลเลงจูเกียง เปนศาลที่ประดิษฐานรูปแกะสลักของเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว พระ
หมอ เจาแมทับทิม ตั้งอยู่ที่ถนนอาเนาะรู อ าเภอเมืองปตตานี ทุกๆ ปีในวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 3 จะมีงานสมโภชเจ
าแมลิ้มกอเหนี่ยว โดยแห่องค์เจ้าแม่ฯ ไปตามถนนต่างๆ ทั่วเมืองปัตตานี มีการท าพิธีลุยไฟและแห่องค์เจ้าแม่ฯ ลุย
น้ าข้ามแม่น้ าปัตตานี ผู้คนที่เลื่อมใสศรัทธาจากทั่วสารทิศจะแหนมาร่วมงานกันคับคั่งทุกปี 

วัดชางให หรือวัดราษฎร์บูรณะ  ตั้งอยูริมทางรถไฟสายหาดใหญ-สุไหงโก-ลก หรือทางรถยนต์ สาย                 
ปตตานี -นาประดู-ยะลา สร้างขึ้นมากว่า 300 ปี ภายในวิหารมีรูปปั้นหลวงปู่ทวดขนาดเท่าองค์จริง ตามประวัติเล่า
ว่า ท่านได้แสดงปาฏิหาริย์ในครั้งที่เดินทางด้วยส าเภาไปกรุงศรีอยุธยา ระหว่างทางเกิดพายุ ท าให้อาหารและน้ าดื่ม
ถูกลมพัดตกทะเล ท่านจึงแสดงปาฏิหาริย์หย่อนเท้าลงไปในทะเล น้ าในบริเวณนั้นได้กลายเป็นน้ าจืด ท าให้ชื่อเสียง
ขจรขยายไปทั่ว ผู้มานมัสการยังสามารถเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมของสถูปมณฑป  เจดีย์ และหอระฆัง  ซึ่งงดงามเป็น
อย่างยิ่ง 
 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  ปัตตานีมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลายจากทะเลจรดขุนเขา 
อาทิ หาดตะโละกาโปร์ หาดแฆแฆ ที่มีโขดหินเป็นประติมากรรมทางธรรมชาติที่สวยงามและมีเสน่ห์  แหลมตาชี  ซึ่ง
เป็นแหลมที่สามารถสัมผัสแสงแรกและแสงสุดท้ายของพระอาทิตย์โดยยืนตรงจุดเดียวกัน  ตลอดจนสามารถสัมผัส
วิถีชีวิตชาวประมงพ้ืนบ้านที่เรียบง่าย ส าหรับแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศนั้น ปัตตานีมีกิจกรรมการท่องไพรเชิงอนุรักษ์
พิชิตยอดเขาสันกาลาคีรี ณ อุทยานแห่งชาติน้ าตกทรายขาว  กิจกรรม “พายเรือแคนู–ซีคายัก ลายกอและ   ลอด
อุโมงค์ธรรมชาติกลางป่าชายเลนยะหริ่ง” ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง   
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งานประเพณีและกิจกรรมท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัด  ได้แก่ งานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว  ในวันขึ้น 
15 ค่ า เดือน 3 ของทุกปี เทศกาลสรงน้ าหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี   ประเพณีชักพระ 
อ าเภอโคกโพธิ์ ซึ่งจัดในช่วงวันออกพรรษาของทุกปี ประเพณีของชาวไทยมุสลิม ซึ่งประกอบด้วย พิธีการเกิด และ
การโกนผมไฟ การเข้าสุหนัต หรือ มาโซะยาวี ซึ่งเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งของอิสลามที่มุสลิมทุกคนถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่มีชื่อเสียงอีกหลายกิจกรรม เช่น การแข่งขันตกปลาสายบุรี ซึ่ งมีการ
จัดแข่งขันต่อยาวนานกว่า 2 ทศวรรษ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งชาวไทยและต่างประเทศ และการแข่งขันวิ่งป่าตานี 
จักรยานเสือภูเขาพิชิตยอดเขาสันกาลาคีรี   

การละเล่นพื้นเมืองท่ีส าคัญ  คือ  ดิเกร์ฮูลูหรือลิเกฮูลู  ร็องเง็ง  มะโย่ง 
อาหารประจ าถิ่นที่ส าคัญ  คือ นาซิดาแฆ เป็นอาหารพ้ืนเมืองที่มี เอกลักษณ์เฉพาะตัวและอร่อย                

ไก่กอและ สะเต๊ะเนื้อ ซอเลาะพริกหยวก รอเยาะ ข้าวย า โรตีมะตะบะ โรตีปาแย  ชาชัก ซัมบูซะ กรือโป๊ะ               
(ข้าวเกรียบปลาสด) และบูดู 
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ส่วนที่ 2  
ทิศทางการพัฒนา 

 
 

 
1. ความน า 
 การจัดท าแผนพัฒนาประเทศของไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 1  จนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10  มี
การพัฒนามาอย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์  เงื่อนไข  และการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8  (พ.ศ. 2540-2544)  เป็นจุดเปลี่ยนส าคัญของการวางแผนพัฒนาประเทศที่ให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม และมุ่งให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาฯ”  พร้อมทั้ง
ปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาเป็นบูรณาการแบบองค์รวมเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล  ต่อมาแผนพัฒนาฯฉบับที่ 9 
(พ.ศ.2545-2549)  ได้อัญเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ  
ควบคู่ไปกับกระบวนทัศน์การพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”  ต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 8  ส าหรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ยังคงน้อมน า “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” มาเป็นแนวทางการปฏิบัติ และให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ต่อเนื่อง
จากแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 8-9  และการพัฒนาที่สมดุลทั้งคน สังคม  เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม  โดยมีการเตรียม 
“ระบบภูมิคุ้มกัน” ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของทุนที่มีอยู่ในประเทศและการบริหารจัดการความเสี่ยงให้
พร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศ  เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่
เย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน 
 ในระยะของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 10  สังคมไทยได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงไปประยุกต์ใช้
อย่างกว้างขวางทุกภาคส่วน  ส่งผลให้ประเทศเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันสูงขึ้นในหลายด้าน  และสามารถปรับตัวรับกับ
ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สะท้อนได้จากดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขของคนไทยโดยรวมที่ไม่ได้
รับผลกระทบและอยู่ระหว่างร้อยละ 66-68  มีปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง  การมีงานท า  ความเข้มแข็งของชุมชน  
และความอบอุ่นของครอบครัวที่ส่งผลดีต่อความอยู่เย็นเป็นสุข  อย่างไรก็ตามปัจจัยที่ยังไม่เป็นอุปสรรค  ได้แก่  
ความสมานฉันท์ในสังคม  สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศขาดความสมดุล  ความเสี่ยงจากปัญหายาเสพติดที่สูงขึ้น  
รวมถึงสุขภาวะของคนไทยลดลงจากคุณภาพการศึกษาที่เป็นปัญหาสอดคล้องกับการติดตามประเมินผลการพัฒนา
ประเทศไทยในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10  ที่ประสบความส าเร็จ น่าพอใจ  เศรษฐกิจของประเทศไทยเข้มแข็ง
และเติบโตอย่างมีคุณภาพ  การขยายตัวเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 7.8  ในปี 2553  หลังจากชะลอตัวอย่างต่อเนื่องจาก
ร้อยละ  5.1 ในปี  2547  และหดตัวลงร้อยละ 2.3 ในปี 2552 คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้น  มีหลักประกันความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  และความโปร่งใสในการบริหารจัดการ
ภาครัฐ  รวมทั้งการสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมและการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ าในสังคมไทย 
 การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  เป็นทั้ง โอกาสและ
ความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ  โดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558  จึงจ าเป็นต้องน า
ภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันภายในประเทศให้เข้มแข็งมาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คน  สังคม  
และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  
สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สรุปสาระส าคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  11 
(พ.ศ. 2555 - 2559) 

1. ความน า 
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2. การประเมินสถานการณ์  ความเสี่ยงและการสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศ 
 2.1 สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ 
 ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งในระดับโลก และภายในประเทศ  ซึ่งมี
ผลกระทบทั้งที่เป็นโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ ดังนี้ 
 2.1.1 การเปลี่ยนแปลงส าคัญระดับโลก 
 1. กฎ  กติกาใหม่ของโลกหลายด้านส่งผลให้ทุกประเทศต้องปรับตัว  วิกฤติเศรษฐกิจและการเงินของ
โลกที่ผ่านมาได้ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการบริหารจัดการเศรษฐกิจโลกทั้งด้านการค้า  การลงทุน  
การเงิน  สิ่งแวดล้อม  และสังคมเพ่ือการจัดระเบียบใหม่ที่ส าคัญของโลกครอบคลุมถึงกฎ  ระเบียบด้านการค้า  และ
การลงทุนที่เน้นสร้างความโปร่งใสและปัญหาโลกร้อนมากขึ้น  การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ  และการก ากับดูแลด้านการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น  พันธกรณีและข้อตกลงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  มาตรการทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาโลกร้อน และกฎ ระเบียบด้านสังคมมีบทบาท
ส าคัญมากขึ้น  โดยเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชน  ที่ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมให้เกิดความเคารพและรักษาศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน กฎ กติกาใหม่เหล่านี้จะเป็นเครื่องมือในการต่อรองทางการค้าที่ผลักดัน
ผู้ประกอบการไทยให้จ าเป็นต้องยกระดับการผลิตให้ได้มาตรฐานที่ก าหนดเพ่ือสามารถแข่งขันได้  ข้อตกลงระหว่าง
ประเทศด้านสิ่งแวดล้อมสิทธิมนุษยชน  และธรรมาภิบาลจะเป็นแรงกดดันให้ต้องปรับกระบวนการผลิตที่ค านึงถึง
สิ่งแวดล้อมมากข้ึน  ให้ความส าคัญกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและการสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขัน
ให้สูงขึ้น 
 2. การปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลาง รวมทั้งภูมิภาคเอเชียทวีความส าคัญเพ่ิมข้ึน  
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ อาทิ  ฮ่องกง  เกาหลี  สิงคโปร์  ไต้หวันและกลุ่มประเทศอาเซียน  ที่มี
แนวโน้มเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมโลก ขณะที่นโยบายการเปิดประเทศของจีน   รัสเซีย  พลวัตการ
ขยายตัวของบราซิลและอินเดีย  และการเพ่ิมขึ้นของชนชั้นกลางในภูมิภาคเอเชียจะเพ่ิมก าลังซื้อในตลาดโลก  
นอกจากนี้  การรวมกลุ่มเศรษฐกิจที่ส าคัญต่อประเทศไทยในช่วงกลางในภูมิภาคเอเชียจะเพ่ิมก าลังซื้อในตลาดโลก  
นอกจากนี้  การรวมกลุ่มเศรษฐกิจที่ส าคัญต่อประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ   ฉบับที่  11  ได้แก่   การรวมกลุ่มใน
ภูมิภาคเอเชีย  ภายใต้กรอบการค้าเสรีของอาเซียนกับจีน   ญี่ปุ่น    และอินเดียและการเป็นประชาคมอาเซียนในปี  
2558  รวมทั้งกรอบความร่วมมืออ่ืนๆ  อาทิ  กรอบความร่วมมือเอเชีย    แปซิฟิค    จะมีผลกระทบต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของไทยซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายด้านโดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
การพัฒนากลไกลต่างๆ 
 3. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลกอย่างต่อเนื่อง  ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11  ประชากรสูงอายุ
ในโลกจะเพ่ิมขึ้น 81.9 ล้านคน  และการเป็นสังคมผู้สูงอายุของประเทศส าคัญๆ ในโลก  มีผลกระทบต่อการ
เคลื่อนย้ายก าลังคนข้ามประเทศ  เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ขณะที่โครงสร้างการผลิตเปลี่ยนจากการใช้
แรงงานเข้มข้นเป็นการใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีมากขึ้น ท าให้การพัฒนาคนมุ่งสร้างให้มีความรู้  ทักษะและความ
ช านาญ  ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือใช้ทดแทนก าลังแรงงานที่ขาดแคลน  ขณะเดียวกัน  ประเทศที่เข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุจะมีรายจ่ายด้านสุขภาพเพ่ิมข้ึน  ท าให้งบประมาณส าหรับการลงทุนพัฒนาด้านอื่นๆ 
 4. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวน ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา  
อุณหภูมิโลกสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 0.2 องศาเซลเซียสต่อทศวรรษ ส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวนก่อให้เกิดภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติบ่อยครั้งและทวีความรุนแรง  อาทิ แผ่นดินไหว  ดินถล่ม  ภูเขาไฟระเบิด  อุทกภัย วาตภัยและภัยแล้ง  
ไฟป่า  ระบบนิเวศน์ในหลายพ้ืนที่ของโลกอ่อนแอ สูญเสียพันธุ์พืชและสัตว์  พ้ืนผิวโลกเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ  
โดยเฉพาะการสูญเสียพื้นที่ชายฝั่งเนื่องจากระดับน้ าทะเลที่สูงขึ้น  น าไปสู่การย้ายถิ่นของประชากรที่อยู่อาศัยบริเวณ
ชายฝั่งทะเล  รวมทั้งสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพ้ืนฐาน  เขตท่องเที่ยว  เขตอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนสูง
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บริเวณชายฝั่ง  โรคระบาดเพ่ิมขึ้นก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของประชากรรวมทั้งการระบาดและธัญญาหารของโลก  
รวมทั้งกระทบต่อภาคสังคม  อาทิ ความยากจน  การอพยพย้ายถิ่น และการแย่งชิงทรัพยากร 
 5. ความม่ันคงทางอาหารและพลังงานโลกมีแนวโน้มจะเป็นปัญหาส าคัญ ความต้องการพืช
พลังงาน  สินค้าเกษตรและอาหารมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากการเพ่ิมประชากรโลก  แต่การผลิตพืชอาหารลดลงด้วย
ข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่  เทคโนโลยีที่มีอยู่  และการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ  ท าให้เกิดความขัดแย้ งระหว่างการผลิต
พืชอาหารและพืชพลังงานในอนาคต  ส่งผลผลิตอาหารสู่ตลาดลดลง  ไม่เพียงพอกับความต้องการของประชากรโลก  
หรือมีราคาสูงเกินกว่าก าลังซื้อโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศยากจนอาจน าไปสู่การเกิดวิกฤตอาหารโลก 
 6. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้ง
ตอบสนองต่อการด ารงชีวิตของประชาชนมากยิ่งขึ้น    ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    นาโนเทคโนโลยี 
เทคโนโลยีชีวภาพ  และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการท างานของสมองและจิต  ที่เป็นโอกาสหรือภัยคุกคามในการพัฒนา  
อาทิ  การจารกรรมข้อมูลธุรกิจและข้อมูลส่วนบุคคล  ประเทศที่พัฒนาเทคโนโลยีได้ช้าจะกลายเป็นผู้ซื้อและมีผลิต
ภาพต่ า  ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆ  และการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมกันของกลุ่มคนในสังคมท าให้
เกิดความเหลื่อมล้ าในการพัฒนา  จึงเป็นความท้าทายในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและลดความเหลื่อม
ล้ า 
 7. การก่อการร้ายสากลเป็นภัยคุกคามประชาคมโลก  การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติมี
แนวโน้มขยายตัวทั่วโลกและรุนแรง  มีรูปแบบและโครงข่ายที่ซับซ้อนมากขึ้นส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของ
ประเทศ  ต้องเตรียมความพร้อมในการควบคุมปัจจัยที่เกื้อหนุนการก่อการร้ายและสร้างความร่วมมือในเวทีระหว่าง
ประเทศเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของชาติจากภัยก่อการร้าย 
 2.1.2. การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ 
 1. การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านเศรษฐกิจ  อัตราการขยายตัวและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยที่อยู่ในเกณฑ์ดี  ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคการผลิตที่มีบทบาทสูง  ภาคเกษตรเป็นแหล่งสร้างรายได้
หลักของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศและเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพ่ิมของภาคอุตสาหกรรม  ภาคบริการมี
บทบาทส าคัญในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่เศรษฐกิจ  ขณะที่การเชื่อมโยงเศรษฐกิจในประเทศกับต่างประเทศท าให้
เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  โดยเฉพาะด้านการค้าและการลงทุน ส าหรับการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศยังคงมีบทบาทส าคัญต่อการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจไทย  แต่ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ า และขีด
ความสามารถในการแข่งขันลดลง  อย่างไรก็ตาม  ระบบเศรษฐกิจของไทยมีความอ่อนแอด้านปัจจัยสนับสนุนในส่วน
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คุณภาพการบริการของโครงการพ้ืนฐาน  กฎหมาย  กฏและระเบียบทางเศรษฐกิจ
ที่เอ้ือต่อการจัดระบบการแข่งขันที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  
 2. การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านสังคม  ประเทศไทยก้าวสู่สังคมประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุจาก
การโครงการประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น  วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง  คนไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัยแต่มี
ปัญหาคุณภาพการศึกษาและระดับสติปัญญาของเด็ก พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและผลิตภาพแรงงานต่ า  ประชาชน
ได้รับการคุ้มครองทางสังคมเพ่ิมขึ้นและมีการจัดสวัสดิการทางสังคมในหลายรูปแบบ  แต่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสยังไม่
สามารถเข้าถึงบริการทางสังคมได้อย่างทั่วถึง  ความเหลื่อมล้ าทางรายได้ของประชากรและโอกาสยังไม่สามารถ
เข้าถึงทรัพยากรเป็นปัญหาการพัฒนาประเทศ  สังคมไทยเผชิญวิกฤตความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
และมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย  รวมถึงเผชิญปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและการเพ่ิม
ของการพนันโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน  แต่คนไทยตื่นตัวทางการเมืองและให้ความส าคัญกับความ
รับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิบาลมากข้ึน 
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 3. การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุนทรัพยากรธรรมชาติเสื่อม
โทรม  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลซ้ าเติมให้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรุนแรง    กระทบ
ต่อผลผลิตภาคเกษตรและความยากจน     การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่มีคุณภาพ
เท่าที่ควร  ขณะที่มีความขัดแย้งทางนโยบายในการบูรณาการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ  
อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังมีความมั่นคงด้านอาหาร    แม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายจากการเปลี่ ยนแปลง
ภูมิอากาศและต้องการพืชพลังงาน 
 4. การเปลี่ยนแปลงด้านสภาวะด้านการบริหารจัดการการพัฒนาประเทศ  ประชาชนมีความตื่นตัว
ทางการเมืองสูง  แต่ความขัดแย้งทางการเมือง  ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ยังคงอยู่และส่งผลต่อเศรษฐกิจ  
การด ารงชีวิตของประชาชน  และความเชื่อมั่นของนานาประเทศ  รวมทั้งความสงบสุขของสังคมไทย  ขณะที่
ประสิทธิภาพภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมที่ดีขึ้น  แต่ขีดความสามารถในการป้องกันการทุจริตควรปรับปรุง  
การกระจายอ านาจประสบความส าเร็จในเรื่องการเพ่ิมรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แต่มีความล่าช้าในการ
ถ่ายโอนภารกิจและมีความไม่ชัดเจนในการแบ่งบทบาทหน้าที่กับราชการส่วนกลาง  ขณะเดียวกัน  การคอร์รัปชั่น
ยังคงเป็นปัญหาส าคัญของไทยและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 
 2.2 การประเมินความเสี่ยง  ประเทศไทยจะเผชิญกับความเสี่ยงที่ต้องเตรียมการสร้างภูมิคุ้มกันให้
ประเทศพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงมีประสิทธิภาพ  6  ประการ ดังนี้ 
 2.2.1 การบริหารภาครัฐอ่อนแอ   ไม่สามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
อ านาจรัฐถูกใช้เพ่ือผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม   ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนและระหว่าง
ประชาชนกับประชาชนในบางพ้ืนที่มีช่องว่างมากขึ้น  ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นแต่การมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจในระดับนโยบายมีน้อย  เจ้าหน้าที่รัฐย่อหย่อนในการปฏิบัติหน้าที่  การบังคับใช้กฎหมายไม่จริงจัง  
ขณะที่ดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นชี้ให้เห็นว่ายังคงมีการทุจริตประพฤติมิชอบและไม่โปร่งใส  น าไปสู่ความเหลื่อม
ล้ าและไม่เป็นธรรมในมิติเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  ส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือของต่างชาติที่มีต่อประเทศไทย 
 2.2.2 โครงสร้างทางเศรษฐกิจไม่สามารถรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน   เศรษฐกิจไทยยังคง
พ่ึงพาเศรษฐกิจภายนอกประเทศ  ทั้งการส่งออกสินค้า  การลงทุน  และการน าเข้าพลังงานจากต่างประเทศอย่าง
มาก  จึงมีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไป  การขยายตัวทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยการผลิตดั้งเดิมโดยเฉพาะทุนและแรงงานราคาถูกที่มีผลิตภาพการผลิตต่ า  เป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิ ม
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก  ขณะที่เศรษฐกิจในประเทศยังมีความเหลื่อมล้ า  ประชาชนระดับฐานราก
ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรมีรายได้น้อยเมื่อเทียบกับนอกภาคเกษตรประสบความยากจนและมีปัญหาหนี้สินเป็น
ปัจจัยบั่นทอนความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทย 
 2.2.3 โครงสร้างประชากรที่มีวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น  ขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง  
ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี  2568  ขณะที่สัดส่วนประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง
อย่างต่อเนื่องในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  11  อาจกระทบต่อความต้องการแรงงานในระบบเศรษฐกิจในอนาคต  
การแข่งขันเพ่ือแย่งชิงแรงงานจะมีมากขึ้น  โดยเฉพาะแรงงานคุณภาพ  ภาครัฐและครัวเรือนจะมีภาระค่าใช้จ่าย
เพ่ิมขึ้นในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในด้านต่างๆ  ส่งผลต่อภาระงบประมาณของภาครัฐ  และ
ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในการดูแลสุขภาพอนามัย  และการจัดสวัสดิการทางสังคม 
 2.2.4 ค่านิยมที่ดีเสื่อมถอยและประเพณีดั้งเดิมถูกบิดเบือน  เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงภายใต้
กระแสโลกาภิวัฒน์  ส่งผลให้สังคมมีความเป็นวัตถุนิยม  ให้ความส าคัญกับศีลธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงามลดลง  ทั้ง
การด ารงชีวิตประจ าวัน  การใช้ชีวิตและความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน  มุ่งหารายได้เพ่ือสนองความต้องการบริโภค  การ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันลดลง  ความมีน้ าใจไมตรีน้อยลง  แก่งแย่ง  เอารัดเอาเปรียบกัน  ขาดความสามัคคี  ไม่เคารพ
สิทธิผู้อื่นและขาดการยึดถือประโยชน์ส่วนรวม 
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 2.2.5 ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของประเทศมีแนวโน้มเสื่อมโทรมรุนแรง  จาก
การเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านกายภาพ  การใช้ประโยชน์  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้สถานการณ์และ
แนวโน้มความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรง  โดยเฉพาะน้ าท่วม  ภัยแล้ง  การ
ใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง  ไม่คุ้มค่า  และปริมาณของเสียที่เพ่ิมขึ้น  น าไปสู่ความเสี่ยงต่อความสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ  รวมไปถึงการกัดเซาะชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง  ขณะที่ภัยพิบัติจะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง  กระทบต่อ
ฐานการผลิตภาคเกษตร  ความม่ันคงด้านอาหาร  พลังงาน  สุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 2.2.6 ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงด้านความม่ันคง  ทั้งที่มาจากปัญหาการก่อความไม่สงบใน
ประเทศ  ปัญหาการก่อการร้าย  วิกฤตเศรษฐกิจและการแข่งขันด้านต่างๆ  ในเวทีระหว่างประเทศ  รวมทั้งภัยพิบัติ
ที่เกิดจากมนุษย์และธรรมชาติที่มีความรุนแรงและผลกระทบสูงในระยะต่อไปเป็นประเด็นท้ าทายต่อการบริหาร
จัดการความเสี่ยงทั้งการบริหารวิกฤต  การเตรียมความพร้อมเพ่ือตอบสนองอย่างฉับไวและการบริหารจัดการใน
ภาวะฉุกเฉิน  รวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพของประเทศให้มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสามารถแข่งขันได้ใน
เวทีโลกอย่างต่อเนื่อง 
 2.3 การสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศ  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จ าเป็นต้องสร้างและใช้ประโยชน์จากภูมิคุ้มกันประเทศ  5  ประการ  ดังนี้  
  2.3.1ประเทศไทยมีการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่ยึดโยงคนในชาติให้เกาะเกี่ยวกันอย่างแน่นแฟ้น  เป็นแบบอย่างในการ
ด าเนินชีวิตของคนในสังคม  โดยเฉพาะรัชกาลปัจจุบันที่ทรงเป็นแบบอย่างของการด ารงชีวิตบนทางสายกลางและ
ความพอเพียง  ทรงยึดมั่นในประโยชน์สุขของพสกนิกรในทุกด้าน 
 2.3.2 การพัฒนาประเทศให้อยู่บนรากฐานความรู้และเทคโนโลยีทีทันสมัย  การวิจัยพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศ  ในการปรับเปลี่ยนการผลิตจาก
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  เงินทุน  และแรงงานที่มีผลิตภาพต่ า ไปสู่การใช้ความรู้และความช านาญด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 2.3.3  สังคมไทยมีค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม   ยึดโยงคนไทยให้เป็นปึกแผ่น  ลดอิทธิพลของ
ความทันสมัยและความขัดแย้งในสังคมไทย  ประชาชนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจ าวัน  ครอบครัวบ่มเพาะความเป็นไทยที่มีจิตส านึกและอัตลักษณ์ให้บุตรหลานได้ตระหนักถึงรากเหง้าของ
ตนเอง 
 2.3.4 ภาคการเกษตรเป็นฐานรายได้หลักและความม่ันคงด้านอาหารของประเทศ   ก่อให้เกิด
ประโยชน์หลายด้าน  ทั้งแหล่งสร้างงาน  แหล่งผลิตอาหาร  และเชื่อมโยงวิถีชีวิตของสังคมไทยมีส่วนส าคัญในการ
ลดความยากจน  สร้างงาน  และลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 
 2.3.5  ชุมชนท้องถิ่นเป็นกลไกที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ  มีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและเชื่อมโยงกันเป็นสังคมสวัสดิการ  เป็นพลังในการพัฒนาฐานรากของประเทศให้มั่นคง  ชุมชน
พ่ึงตนเองสามารถบรรเทาเศรษฐกิจ  สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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3. แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศ 
 3.1 แนวคิดหลัก 
  ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อทิศทางการ
พัฒนาประเทศไทยในอนาคต  จ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสม  ขณะที่การทบทวนการพัฒนา
ประเทศไทยในระยะที่ผ่านมาสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  และการบริหาร
จัดการประเทศที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระยะยาว  ทั้งที่ความเสี่ยงในหลายมิติที่อาจท าให้ต่างๆรุนแรงมากขึ้น  
การพัฒนาประเทศในอนาคต  จึงจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมและสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศให้เข้ มแข็งภายใต้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมั่นคง 
  กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ  ที่ 11  จึงมีแนวคิดที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ 8-10  โดยยังคงยึดหลักการปฏิบัติตาม “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกภาคส่วน  ทุกระดับ  ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี  “คนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา” มีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งมิติตัวคน สังคม เศรษฐกิจ  
สิ่งแวดล้อม  และการเมือง เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับปัจเจก  ครอบครัว  
ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ  ขณะเดียวกัน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมใน
กระบวนการพัฒนาประเทศ 
 3.2  ทิศทางการพัฒนาประเทศ 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11  ได้ตระหนักถึงสถานการณ์และความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและภายในประเทศ  โดยเฉพาะภาวะผันผวนด้านเศรษฐกิจพลังงาน  และ
ภูมิอากาศ ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบชัดเจนต่อประเทศไทยทั้งเชิงบวกและลบ  ดังนั้น  ทิศทางการ
บริหารจัดการประเทศภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  จึงเป็นการใช้จุด
แข็งและศักยภาพที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ  โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจภายในของประเทศที่เน้นการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของฐานการผลิตภาคเกษตรและการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ขณะเดียวกัน 
จ าเป็นต้องปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค  ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีภายใต้กรอบความ
ร่วมมือต่างๆ เพ่ือสามารถใช้โอกาสที่เกิดขึ้นและเพ่ิมภูมิคุ้มกันของทุนที่มีอยู่ในสังคมไทยได้อย่างเหมาะสม  พร้อม
ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558  ขณะเดียวกัน  จ าเป็นต้องสร้างความพร้อมส าหรับเชื่อมโยงด้าน
กายภาพทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  ควบคู่กับยกระดับคุณภาพคน  การเสริมสร้างองค์ความรู้  การ
พัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  ให้เป็นขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมไทย 
  การก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 11  จึงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติ
ต่างๆ  เพ่ือให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน  โดยน าทุนของประเทศที่มีศักยภาพมาใช้ประโยชน์อย่าง
บูรณาการและเกื้อกูลกัน  พร้อมทั้งเสริมสร้างให้แข็งแกร่งเพ่ือเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศที่ส าคัญได้แก่  การ
เสริมสร้างทุนสังคม (ทุนมนุษย์  ทุนสังคม  ทุนทางวัฒนธรรม)  ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยสู่
สังคมคุณภาพ  มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจก  ครอบครัว และชุมชน  สามารถจัดการความเสี่ยงและปรับตัว
เข้ากับการเปลี่ยนแปลง  มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
ธรรม  ส าหรับการเสริมสร้างทุนเศรษฐกิจ (ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน)  มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้
เข้มแข็ง  โดยใช้ภูมิปัญญา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์  ให้ความส าคัญกับการโครงสร้าง
การค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ  การผลิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม  และมีการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคต่างๆ  บนพ้ืนฐานการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน  ในส่วนการ
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เสริมสร้างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้ความส าคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตร  มุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอน
ต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  การเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม  ควบคู่ไปกับการเพ่ิมบทบาทไทยในเวทีประชาคม
โลก 
 ขณะเดียวกัน  จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการประเทศเพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคม  ให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาระบบราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พัฒนาระบบและกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมีส่วนร่วม  ส่งเสริม
ให้ประชาชนทุกระดับที่มีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมและสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากร  ควบคู่ไปกับการปลูกจิตส านึก ค่านิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่ม 
 

4. วิสัยทัศน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์และเป้าหมายแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี  11 
  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  11  เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชี้น าทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง  เพ่ือมุ่งสู่
วิสัยทัศน์ระยะยาว  ที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกันก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ปี พ.ศ 2570  ซึ่งก าหนดไว้ว่า 
“คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีแห่งความพอเพียง    ยึดมั่นในวัฒนธรรม    ประชาธิปไตย    
และหลักธรรมาภิบาล  การบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่ทั่วถึง  มีคุณภาพ  สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง    อยู่
ในสภาวะแวดล้อมที่ดี  เกื้อกูลและเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน  ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีความมั่นคงด้าน
อาหารและพลังงาน  อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก  สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาค
และโลกได้อย่างศักดิ์ศรี” 
 4.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจ  การพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี  ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11  ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ  วัตถุประสงค์และเป้าหมาย  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูง  ดังนี้ 
   4.1.1 วิสัยทัศน์ 
      “ สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ด้วยความเสมอภาค  เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ” 
   4.1.2  พันธกิจ 
    1. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ  ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต  ได้รับการ
คุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่าง
เสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา  ภายใต้ระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐที่โปร่งใส  เป็นธรรม 
    2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม  เรียนรู้ตลอดชีวิต  มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง  สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลง 
    3. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้  ความคิดสร้างสรรค์  
และภูมิปัญญา  สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน  ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
    4. สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน  รวมทั้งภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ 
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 4.2 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
  4.2.1. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
 2. เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์  คุณธรรม  
จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
 3. เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ในภูมิภาค อาเซียน มีความ
มั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ า 
 4. เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 
  4.2.2  เป้าหมายหลัก 
 1. ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมขึ้น ความเหลื่อมล้ าในสังคมลดลง  
สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ ากว่า  5.0  คะแนน 
 2. คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น   มีคุณธรรม  จริยธรรม  และสถาบันทาง
สังคมมีความเข้มเข็งมากข้ึน 
 3. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ  ให้มีความส าคัญกับการเพ่ิม
ผลิตภาพรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ  3.0  ต่อปี  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ   ให้มีไม่ต่ ากว่าร้อยละ  40.0 
 4. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
  4.2.3 ตัวชี้วัด 
 1. ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข  ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีรายได้
สูงสุดร้อยละ 10.0 กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ  10.0  สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจน สัดส่วนแรงงานนอกระบบ
ที่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณ์การคอรัปชั่น 
 2. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย  ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม  จริยธรรม สัดส่วน
ของประชากรที่เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา  อัตรา
การป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ และดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว 
 3. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับความสามารถ
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ 
 4. คุณภาพน้ าและอากาศ ร้อยละของพ้ืนที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่ประเทศ และสัดส่วนการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกต่อหัวเปรียบเทียบกับล าดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว 
 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณ์ได้ยากและซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ้น  การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  11  ได้ก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสม โดยเร่ง
สร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันปัจจัยเสี่ยง  และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็งควบคู่ไปกับการพัฒนาคน
และสังคมไทยให้มีคุณภาพ    มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
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เป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ และความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและการ
บริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การพัฒนาประเทศท่ีมั่นคงและยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส าคัญในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  11 มีดังนี้ 
  5.1.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม   ให้ความส าคัญกับ 
  5.1.1  การสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับเสริมสร้าง
ขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง  มุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้มี
ฐานการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน  พัฒนาเศรษฐกิจและฐานรากที่มีความหลากหลายและแข็งแกร่งมากขึ้น  ส่งเสริม
การจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรม ปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้และเป็น
เครื่องมือสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและการถือครองทรัพย์สิน  พัฒนาการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาอาชีพ  ส่งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแก่คนในสังคมไทย   รวมทั้งยกระดับคุณภาพระบบการคุ้มครองทางสังคมให้
ครอบครัวทุกคนอย่างทั่วถึง  สอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็น 
  5.1.2  การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน  เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ มุ่งพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้
มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง การจัดหาที่อยู่ของผู้มีรายได้น้อย     การเข้าถึงระบบ
สาธารณูปโภค พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  พัฒนาระบบการเงินฐานรากและ
ระบบการออมที่หลากหลาย เสริมสร้างเจตคติด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย และพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ในการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธิ และสามารถเข้าถึงบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  5.1.3  การเสริมสร้างพลังให้ทุกส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วนร่วม
ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม  และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี  ให้ทุกคนสามารถแสดงออกทางความคิดอย่าง
สร้างสรรค์ เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง  สนับสนุนการ
รวมกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นพลังร่วมในการพัฒนาสังคม พัฒนามาตรฐานระบบการคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงข้อมูล
และองค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค ส่งเสริมบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติ
และระดับท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
  5.1.4  การสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของ
สังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบ
ที่รัดกุม    โดยสร้างค่านิยมใหม่ที่ยอมรับร่วมกันบนฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและเกื้อกูลกันในสังคม     ส่งเสริม
วัฒนธรรมการเมืองที่มีธรรมาภิบาลน าไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องและเหมาะสมเสริมสร้างระบบบริหาร
ราชการให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ มีระบบถ่วงดุลอ านาจการตรวจสอบที่เข้มงวดและรอบด้าน พัฒนาข้าราชการให้มี
คุณภาพสูง มีคุณภาพ จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบ  ปฏิรูปการเมืองไทยทั้งระบบให้เป็นประชาธิปไตย
ของมวลชน   สร้างความเท่าเทียมในกระบวนการยุติธรรมและเพ่ิมช่องทางในการรับข้อร้องเรียนและให้ความ
ช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม  รวมทั้งสนับสนุนการใช้สื่อเพ่ือสังคม
ทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น และสังคมออนไลน์ให้เป็นพลังหนุนเสริมการพัฒนา 
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 5.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน       ให้ความส าคัญกับ 
   5.2.1 การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม  เป็นการส่งเสริมคู่สมรสที่มี
ความพร้อมให้บุตรเพ่ิมขึ้นและรักษาระดับอัตราเจริญพันธ์ไม่ให้ต่ ากว่าระดับที่เป็นอยู่ปัจจุบันสนับสนุนการกระจาย
ตัวและส่งเสริมการตั้งถิ่นฐานของประชากรให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพ โอกาสและทรัพยากรธรรมชาติของ
พ้ืนที ่
  5.2.2 การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง   มุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทย
ทุกช่วงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูล พัฒนาทักษะให้คนมี
การเรียนรู้ต่อเนื่องตลอด ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์ปลูกฝังการพร้อม
รับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่ืน และจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย พัฒนาคนด้วยการเรียนรู้ในศาสตร์
วิทยาการให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงานและเตรียมความพร้ อมสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สร้างจิตส านึกให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม  เคารพกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน 
สร้างค่านิยมการผลิตบริโภคท่ีรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เรียนรู้การรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัต ิ
  5.2.3 การส่งเสริมการลดปัจเจกเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยสร้างเสริมสุขภาวะคน
ไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองครอบครัว 
ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอ้ือต่อสุขภาพ ควบคู่กับการพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งการส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพของประเทศ 
การพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เหมาะสมทั้งการผลิตและการกระจายบุคลากรตลอดจนการใช้มาตรการ
การเงินการคลังเพื่อสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
   5.2.4 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคนไทย
ทุกคน มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัย  ควบคู่กับการส่งเสริมให้
องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจ
ง่าย รวมถึงส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  5.2.5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
พัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทางสังคมให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน  สร้างค่านิยมให้คนไทยภูมิใจในวัฒนธรรมไทย 
และยอมรับความแตกต่างของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ลดปัญหาความขัดแย้งทางความคิด และสร้างความ
เป็นเอกภาพในสังคม สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมร่วมกับประชาคมโลกโดยเฉพาะประชาคมอาเซียน
ให้เกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชากรในการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร 
 5.3  ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน   ให้ความส าคัญกับ 
  5.3.1  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน   มุ่ง
รักษา ป้องกัน และคุ้มครองพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีที่ดินเป็นของตนเอง
หรือมีสิทธิท ากินในที่ดิน  ใช้มาตรการทางภาษีเพ่ือบังคับหรือจูงใจให้บุคคลผู้ถือครองที่ดินท าประโยชน์ในพ้ืนที่
ดังกล่าวมากขึ้น สนับสนุนการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมเร่งรัดการจัดให้มีองค์กรและ
ระบบบริหารจัดการที่ดินให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคการเกษตร ฟ้ืน ฟู
และส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรมที่ดี  และวิถีชีวิตทางเกษตรที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
  5.3.2.  การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร  ภาครัฐให้ความส าคัญกับการ
วิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรที่
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สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ ควบคุมและก ากับดูแลให้มีการน าเข้าและใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน ปรับปรุง
บริการขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการผลิตให้ทั่วถึง ส่งเสริมการผลิตที่คงไว้ซึ่งความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์ที่เหมาะสม
กับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศ พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ 
ที่เหมาะสมทางการเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่เกษตรกรอย่าง
ต่อเนื่องและท่ัวถึง 
  5.3.3  การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต  สนับสนุนการผลิตและ
บริการของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร อาหาร และพลังงาน ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ให้ร่วม
การศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการน าองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า ผลิตภัณฑ์เกษตรและ
อาหาร ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและอาหาร มาตรฐานระบบการผลิตสินค้าเกษตรให้เทียบเท่าระดับสากล 
ส่งเสริมระบบตลาดสินค้าการเกษตรและตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า  ส่งเสริมภาคเอกชนและองค์กรชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบสินค้าเกษตรและอาหารร่วมกับสถาบันเกษตรกร เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
การบริหารจัดการโลจิสติกส์ของภาคเกษตร 
  5.3.4 การสร้างความม่ันคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร  มุ่งพัฒนาระบบการสร้าง
หลักประกันรายได้ของเกษตรกรให้มีความมั่นคงและครอบคลุมเกษตรทั้งหมด พัฒนาระบบประกันภัยพืชผล
การเกษตร ส่งเสริมระบบการท าการเกษตรแบบมีพันธสัญญาที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ยกระดับคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของเกษตรกร สร้างแรงจูงใจให้เยาวชน เกษตรกรรุ่นใหม่ และแรงงานที่มีคุณภาพเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรม 
พัฒนาสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้เป็นกลไกลสนับสนุนการพ่ึงพาตนเองของเกษตรกร เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการน าสินค้าเกษตรและอาหารที่มีต้นทุนต่ าที่เป็นผลมาจาก
ข้อตกลงการเปิดการค้าเสรี 
  5.3.5 การสร้างความม่ันคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน 
โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้และปลูกป่าโดยชุมชนเพ่ือชุมชนเพ่ิมขึ้น ส่งเสริมให้เกษตรกรท าการเกษตรด้วย
ระบบเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนให้มีการจัดการและเผยแพร่องค์ความรู้และการ
พัฒนาด้านอาหารศึกษาทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคเหมาะสมของบุคคล
และชุมชน  สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิตและการบริโภคที่เกื้อกูลกันในระดับชุนชมที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน 
ส่งเสริมการน าวัตถุดิบทางการเกษตรที่ผลิตได้ในชุมชนและที่เหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตเป็นพลัง งานทดแทนใน
ชุมชน รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่ให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งด้านอาหาร
ให้กับเกษตรและชุมชนอย่างเป็นระบบ  
  5.3.6 การสร้างความม่ันคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความ
เข้มแข็งภาคเกษตร ด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืชพลังงาน จัด
ให้มีระบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นทั้งอาหารและพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการใช้
พลังงานชีวภาพที่เก่ียวเนื่องกับภาคการผลิตและบริการ จัดให้มีกลไกลก ากับดูแลโครงสร้างราคาของพลังงานชีวภาพ 
และปลูกจิตส านึกในการใช้พลังงานชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
  5.3.7 การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน   
โดยสนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเอกชนและชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร ปรับกระบวนการท างานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้มี
การร่วมมือและบูรณาการท างานอย่างจริงจัง ทั้งในส่วนกลางและระดับพ้ืนที่ พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศด้าน
อาหารและพลังงานตั้งแต่การผลิต การตลาดไปจนถึงการบริหารโภคพัฒนากฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาด้าน
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การเกษตรส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคโดยเฉพาะประชาคมอาเซียนที่
ก่อให้เกิดความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน 
 5.4  ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน  ให้ความส าคัญกับ 
  5.4.1 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน  โดยสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  และผลักดันให้มีบทบาทในการ
พัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้  ด้วยการปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้อง
กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย แอฟริกา  และเศรษฐกิจภายในประเทศ ปรับโครงสร้างภาคบริการให้
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมกับสาขาบริการที่มีศักยภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์การพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ และ
การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  พัฒนาภาคเกษตรบนฐานการเพ่ิมผลิตภาพในการผลิตและยกระดับการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งการปรับ
โครงสร้างอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและยั่งยืน  ด้วยการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความคิด
สร้างสรรค์ สู่อุตสาหกรรมฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  5.4.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรม ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เน้นการน าความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นทรัพย์สิน
ทางปัญญา วิจัยและพัฒนาไปต่อยอด ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์ สังคม และนวัตกรรมที่
ส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคการผลิต ตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้ทั่วถึงและเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในลักษณะของความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 
  5.4.3 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ  เท่าเทียม  และเป็นธรรม  
มุ่งพัฒนาตลาดเงิน และตลาดทุน รวมทั้งก าลังแรงงานให้เอ้ือต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พัฒนาระบบการ
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้เชื่อมโยงการขนส่งทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานสู่สากล สร้างความมั่นคงด้านพลังงานด้วย
การส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด พัฒนาพลังงานทางเลือก และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุกระดับปฏิรูป
กฎหมาย และกฎ ระเบียบต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจให้เอ้ือต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการแข่งขันและสอดคล้องกับกระแส
การเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก 
  5.4.4  การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ ให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการด้านการเงิน โดยด าเนินนโยบายการเงินที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมและทันต่อเหตุการณ์ เพ่ิม
บทบาทตลาดทุนในระบบเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคการเงินโลก  ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางการเงิน  พัฒนากลไกลการเฝ้าระวังความผันผวนทางเศรษฐกิจและพัฒนาระบบเตือนภัยแบบองค์รวม  เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุนระหว่างประเทศ  และการบริหารจัดการด้านการคลังที่ปรับปรุงระบบการ
จัดเก็บรายได้ของประเทศ เพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ ป้องกันความเสี่ยงทางการ
คลัง  พัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและการให้บริการขั้นพ้ืนฐานของภาครัฐเพ่ิมขึ้น  และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 5.5  ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
ให้ความส าคัญกับ 
  5.5.1  การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือ
ในอนุภูมิภาคต่างๆ  มุ่งพัฒนาบริการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากลปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบการขนส่งคนและสินค้าที่เกี่ยวข้อง พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงการพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวพ้ืนที่ชายแดน/เขตเศรษฐกิจชายแดน ตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิตกับพ้ืนที่ตอนในของ
ประเทศ 
  5.5.2  การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค  มุ่งพัฒนา
พ้ืนที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นฐาน
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดน รวมทั้ง
บูรณาการแผนพัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้บรรลุประโยชน์ร่วมกันทั้งด้านความมั่นคงและ
เสถียรภาพของพ้ืนที่ 
  5.5.3  การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้
สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน 
ก าหนดมาตรฐานขั้นพ้ืนฐานของคุณภาพและบริการ  ที่เป็นการป้องกันสินค้าและบริการน าเข้าที่ไม่ได้คุณภาพทั้งใน
ประเทศและประเทศเพ่ือนบ้าน 
  5.5.4 การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่
สร้างสรรค์ เป็นทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหว่างในเวทีโลก      มุ่งรักษาบทบาทของไทยในการมีส่วนร่วม
ก าหนดยุทธศาสตร์ของกรอบความร่วมมือที่ด าเนินอยู่  รวมทั้งรักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธ์กับมหาอ านา จทาง
เศรษฐกิจเดิมและมหาอ านาจใหม่ 
  5.5.5 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การ
เคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยเร่งด าเนินการด้านความร่วมมือในการก าหนด
มาตรฐานฝีมือระหว่างประเทศเพ่ืออ านวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาค ส่งเสริมผู้ประกอบการไทย
ในการขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศ  โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้านคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิและผลประโยชน์ของ
คนไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ 
  5.5.6 การมีส่วนร่วมอย่างส าคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ป้องกันภัยจาก
การก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย  มุ่งพัฒนาศักยภาพและ
ความพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาข้ามชาติด้านการก่อการร้าย ยาเสพติด และการหลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ 
พัฒนาศักยภาพและความร่วมมือภายในภูมิภาคเพ่ือเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุฉุกเฉิน และ
ร่วมมือในการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่และโรคระบาดซ้ า 
  5.5.7 การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กรระหว่าง
ประเทศที่ไม่แสวงหาก าไร เป็นการด าเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในระดับอนุภูมิภาค 
เสริมสร้างการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการที่น าสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมและอ านวยความ
สะดวกองค์กรระหว่างประเทศไม่แสวงหาก าไรให้มีบทบาทเพ่ิมขึ้นในการให้ไทยเป็นฐานการด าเนินความร่วมมือเพ่ือ
การพัฒนาประเทศในภูมิภาค 
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  5.5.8 การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว  เป็นการสร้างองค์
ความรู้ให้กับภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบให้สามารถพัฒนาศักยภาพและโอกาสของ
ตนเองในการใช้ประโยชน์จากการเปิดการค้าเสรี โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการ
สนับสนุน เยียวยาและดูแลจากรัฐในกรณีที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน 
  5.5.9 การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมทั้งเป็น
ฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค  โดยจัดให้มีสิทธิประโยชน์และการอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น เพ่ือให้มี
การจัดตั้งส านักงานปฏิบัติการภูมิภาค และสนับสนุนบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศที่แสวงก าไร 
  5.5.10 การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่
ระดับชุมชนท้องถิ่น  มุ่งเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นให้รับรู้และเตรียมพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ สนับสนุนกลไกลการพัฒนาระดับพ้ืนที่ในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด  โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน ให้สามารถพัฒนาเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน  ส่งเสริม
ศักยภาพด้านวิชาการและเครือข่ายของสถาบันการศึกษาของไทยที่สร้างความใกล้ชิด  และปฏิสัมพันธ์กับประเทศใน
อนุภูมิภาค 
  5.6.  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน   ให้ความส าคัญกับ 
  5.6.1  การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
มุ่งรักษาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าและเขตอนุรักษ์ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดการองค์ความรู้ให้เป็นเครื่องมือในการ
วางแผนและบริหารจัดการ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ดินและการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
เร่งรัดการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ ปรับปรุงและฟ้ืนฟูแหล่งน้ าเพ่ือปริมาณน้ าต้นทุนส่งเสริมให้เกิดการใช้น้ า
อย่างมีประสิทธิภาพ จัดท าแผนแม่บทโครงสร้างพ้ืนฐานด้านทรัพยากรน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคอย่างเป็นระบบ 
รวมทั้งเสริมการอนุรักษ์และใช้จากทรัพยากรชีวภาพ 
  5.6.2  การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การเป็น
เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   โดยปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศและ
พฤติกรรมการบริโภคเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
พลังงานในภาคคมนาคมขนส่ง เพ่ือลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก พัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเน้นการวางผัง
เมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศเข้าด้วยกัน 
  5.6.3  การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิภาค เพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน  มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือในการบริหารจัดการเพ่ือรองรับกับความท้า
ทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  รวมถึงพัฒนาศักยภาพชุมชนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
  5.6.4  การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ   ด้วยการจัดท าแผนที่และ
จัดล าดับพ้ืนที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับประเทศ  ภูมิภาคและจังหวัด ยกระดับการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ 
พัฒนาระบบฐานข้อมูล การสื่อสารโทรคมนาคม  ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการจัดการภัย
พิบัติ พัฒนาระบบงานอาสาสมัครของประเทศอย่างจริงจัง  และให้มีมาตรฐานตามหลักสากล สนับสนุนภาคเอกชน 
สถานประกอบการ โรงเรียน และท้องถิ่นให้มีการเตรียมความพร้อม และจัดท าแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ 
  5.6.5  การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  มุ่งติดตามและเฝ้าระวังมาตรการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อ
การค้าและการลงทุน เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการทางการค้าและข้อตกลงระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ศึกษาผลกระทบและก าหนดแผนกลยุทธ์ราย
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สินค้า  รวมทั้งมาตรการเยียวยาในสินค้าธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  ส่งเสริมให้ผู้ส่งออกท าคาร์บอนฟุตพริ้นต์ และสร้าง
แรงจูงใจให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆ เพ่ือการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  5.6.6. การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและ
พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  เป็นการศึกษารายละเอียดและสร้างความเข้าใจในพันธกรณี ติดตาม
สถานการณ์การเจรจาและท่าทีของประเทศต่างๆ พัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเจรจาพัฒนาความ
ร่วมมือในกลุ่มอาเซียนและประเทศคู่ค้าส าคัญ สนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5.6.7 การควบคุมและลดมลพิษ มุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ
ขยะและน้ าเสียชุมชน   พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์    และขยะติดเชื้อลดความ
เสี่ยงอันตราย การรั่วไหล การเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี และพัฒนาระบบเตือนภัย  แจ้งเหตุฉุกเฉิน และระบบการ
จัดการเมื่อเกิดอุบัติภัยด้านมลพิษ 
  5.6.8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ    มุ่งส่งเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ 
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐให้เอ้ือต่อการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูผลักดันให้มีการจัดเก็บ
ภาษีสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและลดการก่อมลพิษ สร้าง
รายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผล รวมทั้งส่งเสริมการ
ศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 
 

6.  การบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี  11 สู่การปฏิบัติ 
 การบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  11 สู่ภาคปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพให้ความส าคัญกับการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยยึดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  11  เป็นกรอบทิศทางหลัก และแปลงสู่การปฏิบัติในระดับ
ต่างๆ ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม  และกระจายการพัฒนาลงสู่พ้ืนที่ โดยยึดหลักการพัฒนาพ้ืนที่ภารกิจ และการ
มีส่วนร่วม ให้จังหวัดเป็นพ้ืนที่ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา และเป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนาจากระดับชุมชนสู่
ประเทศและประเทศสู่ชุมชน เพ่ิมการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือ
หลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วนทั้งระดับพ้ืนที่ ท้องถิ่น และชุมชนใช้กลไกลและเครื่องมือการพัฒนา
ของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และสื่อมวลชนอย่างบูรณาการให้การขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพด้วย
กระบวนการสร้างเครือข่ายหรือคลัสเตอร์ที่ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ โดยมี
แนวทางส าคัญ  ดังนี้ 
 6.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส าคัญและพร้อมเข้าร่วมในการ
ผลักดันแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ไปสู่การปฏิบัติ  โดยจัดแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนตระหนัก
และยอมรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  11 สร้างความเข้าใจให้ภาคการเมืองในเป้าประสงค์และแนวทางของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่  11  และผลักดันให้ภาคการเมืองน าประเด็นการพัฒนาส าคัญไปผสมผสานในการจัดท านโยบาย รวมทั้ง
จัดท าคู่มือการแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  11 เผยแพร่ให้ภาคีการพัฒนารับรู้และน าไปปฏิบัต ิ
 6.2 การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11  นโยบายรัฐบาล แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน และแผนระดับอ่ืนๆ โดยก าหนดประเด็นการพัฒนาส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ 11 ที่เสนอต่อสาธารณะอย่างชัดเจน บูรณาการประเด็นการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ มีความเชื่อมโยงกัน 
และจัดท าเป็นแผนการลงทุนหรือแผนพัฒนาเฉพาะด้านที่ตอบสนองการพัฒนาในหลายมิติเชื่อมโยงแนวคิดพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ ประเด็นพัฒนาส าคัญ และแผนพัฒนาเฉพาะด้านภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เข้ากับนโยบายรัฐบาล 
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แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และแผนระดับต่างๆ จัดท ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแบบมีส่วนร่วม โดย
บูรณาการสาระส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  11 และการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกัน รวมถึงก าหนด
แนวทางจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนท้องถิ่นภายใต้แนวทางการพัฒนาภาค
ที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  11  ตลอดจนผลักดันให้ภาคเอกชนน าประเด็นการพัฒนาส าคัญในการพัฒนาฯ 
ฉบับที่  11 พิจารณาประกอบการจัดท าแผนการลงทุนทางธุรกิจ 
 6.3 การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาต่างๆ น าการวิจัยเป็น
เครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนา ปรับปรุงกฎหมายต่างๆ ให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร  จัดท าฐานข้อมูลที่ภาคส่วนต่างๆ เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย รวมทั้ง
สร้างช่องทางให้ประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมกิจกรรมการพัฒนา 
 6.4  การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกลรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนฯ ที่ชัดเจน สามารถขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ในระดับประเทศและระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สนับสนุนให้เชื่อมโยง
คณะกรรมการระดับชาติที่มีอยู่น าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  11  มาเป็นกรอบด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมให้จังหวัดเป็น
จุดประสานการพัฒนาระดับพ้ืนที่  รวมทั้งประสานและผลักดันกลไกลนอกภาครัฐมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนฯ 
มากขึ้น 
 6.5 การเสริมสร้างบทบาทของทุกภาคส่วนให้สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  11  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อาทิ พัฒนาศักยภาพของประชาชนให้มีบทบาทส าคัญในกระบวนการพัฒนา สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนให้พร้อมรองรับกับความเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ 
ผลักดันให้สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เข้าร่วมพัฒนาชุมชนให้มากขึ้น สนับสนุนให้ภาคเอกชนมีบทบาทน าในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมท่ีดี และพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 6.6 การติดต่อประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  11 โดยติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลส าเร็จและ
ผลกระทบของการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตามประเด็นการพัฒนายุทธศาสตร์และผลการพัฒนาในภาพรวม พัฒนา
กลไกลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  11  ทั้งการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่  11 สู่การปฏิบัติในภาพรวม การติดตามประเมินผลการพัฒนาระดับพ้ืนที่ และการตรวจสอบของภาค
ประชาชนให้เข้มแข็ง โดยสนับสนุนให้ภาคประชาชนรวมกลุ่มติดตามความก้าวหน้าตรวจสอบความโปร่งใสและ
ความส าเร็จของโครงการต่างๆ ตลอดจนพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายในทุกระดับ ทั้งฐานข้อมูล
ระดับภาพรวมและระดับพื้นท่ี 
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    ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าส่วนราชการระดับ
ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดชลบุรี เพ่ือร่วมกัน
วางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบประมาณ 2556 และเป็นกรอบ ในการ
จัดท างบประมาณปี 2557 ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างานร่วมกันในรอบปีที่ผ่านมา 
ซึ่งเดิมประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 28 ประเด็นหลัก 56 แนวทางการด า เนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการร่วมกับ
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ปี 2558 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม 501  ตึกบัญชาการ  ท าเนียบรัฐบาล เพ่ือ
เตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์  โดย
หลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 30 ประเด็นหลัก 
79 แนวทางการด าเนินการ เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมี
รายละเอียดดังนี้  
 

    วิสัยทัศน์  :  “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีความเสมอภาค  
และเป็นธรรม”  

 

    หลกัการของยุทธศาสตร์  :  “ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ เพื่อความสมดุล  
    และการพัฒนาอย่างยั่งยืน”  

 

    วัตถุประสงค์  :  1. รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่  
       2. เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)  
        3. ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)  
     เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  :  1. การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม  
             2. การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่  
              3. การลดรายจ่าย  
              4. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน  
    ยุทธศาสตร์  :   ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางการด าเนินการ คือ  
       ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือหลุดพ้นจาก
ประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทางการ     ด าเนินการ  
      ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  การลดความเหลื่อมล้ า  (Inclusive Growth) ประกอบด้วย  
8 ประเด็นหลัก 20 แนวทางการด าเนินการ  
      ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth)  
ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก 11 แนวทางการด าเนินการ  
     ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ  
(Internal Process) ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 15 แนวทางการด าเนินการ  
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง     

  (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย  9  ประเด็นหลัก  33  แนวทาง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
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  การด าเนินการ   

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

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

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

3. การท่องเที่ยวและบริการ      3.1 แผนที่การจัดกลุ่มเมืองท่องเที่ยว  
3.2 เพ่ิมขีดความสามารถทางการท่องเที่ยวเข้าสู่รายได้ 2 ล้านล้านบาทต่อปี  
3.3 ไทยเป็นศูนย์กลาง Medical Tourism ของภูมิภาค 

4. โครงสร้างพื้นฐาน     4.1 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน  
4.2 การลงทุนการให้บริการและใช้ประโยชน์ ICT  
4.3 การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมเชื่อมโยงในภมูิภาคอาเซียน  

5. พลังงาน     
 

5.1 นโยบายการปรับโครงสร้างการใช้และราคาพลังงานที่เหมาะสม  
5.2 การลงทุนเพ่ือความมั่นคงของพลังงานและพลังงานทดแทน  
5.3 การเชื่อมโยงแหล่งพลังงานและผลิตพลังงานทางเลือกในอาเซียน  

6.การเชื่อมโยงเศรษฐกิจใน
ภูมิภาค     

6.1 การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ และการ
ลงทุนเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน  
6.2 แก้ไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน  
6.3 ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ Eastern 
seaboard  
6.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน  

7.การพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขัน        

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

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

9. การพัฒนาพ้ืนที่และเมืองเพ่ือ
เชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน  
 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 2  :   การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก  
    20 แนวทางการด าเนินการ   
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ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
10.การพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา     
 

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

11.การยกระดับคุณภาพชีวิต 
และมาตรฐานบริการสาธารณสุข     
 

11.1 การจัดระบบบริการ ก าลังพล และงบประมาณ  
11.2 การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
11.3 สร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

12.การจัดสวัสดิการสังคมและ
การดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และ
ผู้ด้อยโอกาส 

12.1 การพัฒนาระบบสวัสดิการ และเพ่ิมศักยภาพและโอกาส ความเท่าเทียม
คุณภาพชีวิต  
12.2 กองทุนสตรี  

13.การสร้างโอกาสและรายได้
แก่วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) และเศรษฐกิจ 
ชุมชน    

13.1 กองทุนตั้งตัวได้  
13.2 กองทุนหมู่บ้าน  
13.3 โครงการ SML  
13.4 โครงการรับจ าน าสินค้าเกษตร  

14. แรงงาน   14.1 การพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมคุณภาพแรงงาน ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ และพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ  
14.2 การจัดการแรงงานต่างด้าว  
14.3 การพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานในระบบและนอกระบบตาม
กฎหมายอย่างทั่วถึงพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

15.ระบบยุติธรรม เพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ า 

15.1 การเข้าถึงระบบยุติธรรมของประชาชน  
 

16. การต่อต้านการคอร์รัปชั่น   
สร้างธรรมาภิบาลและความ
โปร่งใส  

16.1 การรณรงค์และสร้างแนวร่วมในสังคม  
16.2 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลรองรับประชาคมอาเซียน    
 

17. การสร้างองค์ความรู้ 
เรื่องอาเซียน 

17.1 ภาคประชาชน  
17.2 ภาคแรงงานและผู้ประกอบการ  
17.3 บุคลากรภาครัฐ  

 
  
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth)  ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก  

   1 แนวทางการด าเนินการ  
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ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 

18. การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ เพ่ือความยั่งยืน     

18.1 พัฒนาตัวอย่างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 10 แห่ง เพ่ือความยั่งยืน  
 

19. การลดการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจก (GHG)        
 

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

20.นโยบายการคลังเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม     

20.1 ระบบภาษีสิ่งแวดล้อม  
20.2 การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาครัฐ  

21.การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและการบริหารจัดการ
น้ า 

21.1 การปลูกป่า  
21.2 การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ า  
21.3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอาเซียน  

22.การเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ    

22.1 การป้องกันผลกระทบและปรับตัว (mitigation and adaptation)  
22.2 การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ 

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

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
23.กรอบแนวทางและการปฏิรูป
กฎหมาย  
 

23.1 ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ  
23.2 เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและองค์กรด้านยุติธรรม  
23.3 ปรับปรุงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาประเทศ  

24.การปรับโครงสร้างระบบ
ราชการ    
 

24.1 เพ่ิมประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการท างานของ
ภาครัฐด้วยการสร้างความพร้อมในการบริหารการจัดการแบบบูรณาการ   
โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
24.2 ป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น  
24.3 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบ E - Service  

25. การพัฒนาก าลังคนภาครัฐ       
 

25.1 บริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่มีในปัจจุบันและ
เตรียมพร้อมส าหรับอนาคต  
25.2 พัฒนาทักษะและศักยภาพของก าลังคนภาครัฐและเตรียมความ
พร้อมบุคลากรภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน  

26. การปรับโครงสร้างภาษี  
 

26.1 ปรับโครงสร้างภาษีท้ังระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้ และ  
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  

27. การจัดสรรงบประมาณ   27.1 พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณให้สามารถสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล  

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
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28. การพัฒนาสินทรัพย์ราชการที่
ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์
สูงสุด     

28.1 ส ารวจสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน  
28.2 บริหารจัดการสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
 

29. การแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
เสริมสร้างความมั่นคงในอาเซียน 

29.1 ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและส่งเสริมการพัฒนา 
ในพ้ืนที ่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้กรอบนโยบายความม่ันคง
แห่งชาติ 2555 - 2559  
29.2 การเสริมสร้างความม่ันคงของประชาคมอาเซียน  

30. การปฏิรูปการเมือง        30.1 กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  
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การเข้าบริหารราชการแผ่นดินในครั้งนี้แม้จะเป็นการใช้อ านาจ และท าหน้าที่ตามกฎหมายดังที่ 
รัฐบาลก่อนๆ เคยปฏิบัติมา แต่ก็มีเงื่อนไขและเงื่อนเวลาบางประการ อันท าให้  รัฐบาลนี้แตกต่างจากรัฐบาลอ่ืนๆ    
อยู่บ้างในด้านเงื่อนไข รัฐบาลนี้เข้ามาสืบทอดงานและสานต่อภารกิจจากการที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ได้เคยก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาของประเทศไว้ก่อนแล้วเป็น 3 ระยะ ตั้งแต่เมื่อเข้าควบคุมอ านาจการปกครอง
ประเทศเม่ือวันที่  22  พฤษภาคม  2557 
  ในระยะแรกได้มุ่งระงับยับยั้งความแตกแยก ยุติการใช้ก าลังและอาวุธสงครามก่อความรุนแรง 
แก้ไขผลกระทบจากการที่รัฐบาลและรัฐสภาก่อนหน้านั้นอยู่ในสภาพที่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกตินานกว่า  6 
เดือน ตลอดจนได้เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของประชาชน และมุ่งน าความสุข ความสงบ กลับคืนสู่
ประเทศเป็นเรื่องเร่งด่วนส าคัญ ซึ่งก็ท าได้ผลส าเร็จไปแล้วในระดับหนึ่ง หลังจากนั้นเพียง 2 เดือนก็ได้เข้าสู่ระยะที่
สองด้วยการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว การจัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ การเสนอร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติจนกระทั่งถึงการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี
ชุดนี้ หลังจากนั้นคณะรักษาความสงบแห่งชาติก็ได้เริ่มลดบทบาทและภารกิจลงมาอยู่ในระดับการเป็นที่ปรึกษาและ
ท างานร่วมกับคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาหรือแก้ไขปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของชาติ 
ส่วนที่จะตามมาในเร็ววันคือ การจัดตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเพ่ือออกแบบ
วางรากฐานทางการเมืองเศรษฐกิจ  และสังคม อันมั่นคงแก่ประเทศก่อนจะส่งผ่านไปสู่ระยะที่สาม  คือ การ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวรและการจัดการเลือกตั้งทั่วไป เงื่อนไขดังกล่าวนี้เป็นพันธกิจที่รัฐบาลจะยังคงยึดมั่น
และด าเนินการต่อไป 
  ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ตระหนักด้วยว่า แม้ความเร่งด่วนและความรุนแรงของปัญหาที่รอการแก้ไข
เยียวยาจะมีมากเพราะสะสมทับทวีและค้างคามานานหลายปี  เมื่อเทียบกับช่วงเวลานี้ซึ่งเหตุการณ์ยังไม่ปกติ
เรียบร้อยเสียทีเดียว และเทียบกับกรอบเวลาท างานอันสั้น ทั้งประชาคมโลกก็ก าลังเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศไทยด้วยความห่วงใย แต่รัฐบาลจะไม่ถือว่าเงื่อนไขและเงื่อนเวลาดังกล่าวเป็นจุดอ่อนหรือข้อจ้ากัด  กลับจะ
เป็นความท้าทายให้ต้องเร่งคิด เร่งท าเพราะการคืนความสงบสุขแก่ประชาชนนั้น ยิ่งท าก่อน ท าจริงจัง และท าทันที 
จนบังเกิดผลสัมฤทธิ์เร็วที่สุดและยั่งยืนเท่าใด ยิ่งเป็นผลดีต่อประชาชนและประเทศชาติเร็วเท่านั้น การที่รัฐบาลนี้
ไม่ได้จัดตั้งขึ้นจากพรรคการเมือง จึงไม่มีนโยบายของพรรคที่ใช้หาเสียงหรือหวังคะแนนประชานิยมมาเป็นฐานทาง
การเมือง ทุกท่านจึงไม่ต้องวิตกว่าจะมีการน าประเทศเข้าไปผูกพันจนเสียวินัยการคลังหรือเกิดภาระอนาคต  และ
ด้วยความที่มีความเป็นเอกภาพทางนโยบาย จึงไม่ต้องวิตกว่าการท างานในแต่ละกระทรวงจะไม่บูรณาการสอดคล้อง
หรือพายเรือคนละที สิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นพลังอ านาจหรือเกื้อหนุนให้รัฐบาลท างานยากในเวลาสั้นได้อย่างราบรื่น ซึ่ง
กระผมในฐานะหัวหน้ารัฐบาลจะก ากับดูแลอย่างใกล้ชิดมิให้การท างานของรัฐบาลกลายเป็นภาระของประเทศเป็น
อันขาด 
  โดยที่มาตรา 19 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันได้ก าหนดหน้าที่ของรัฐบาลไว้ 
3 ประการเป็นครั้งแรก คือ การบริหารราชการแผ่นดิน การด าเนินการให้มีการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ และการส่งเสริม
ความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติประหนึ่งจะส่งสัญญาณว่ามิได้ประสงค์ให้รัฐบาลอยู่
ประคับประคองสถานการณ์ไปวัน ๆ เพียงเพ่ือรอการเลือกตั้งทั่วไปเท่านั้น หากแต่ยังต้องด าเนินการเรื่องอ่ืน ๆ อัน
จ าเป็นและขจัดปัญหาเร่งด่วนเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สังคมปรารถนาอีกด้วย  รัฐบาลจึงขอก าหนดนโยบายให้
สอดคล้องกับหน้าที่ท้ัง 3 ประการดังกล่าว 

นโยบายรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
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  ในด้านการบริหารราชการแผ่นดินอันเป็นหน้าที่หลักของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยรัฐบาลมีนโยบายใน
เรื่องต่าง ๆ จ าแนกเป็น 11 ด้าน ซึ่งรัฐบาลได้น ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วยการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา
ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักส าคัญ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรง
เน้นความพอดีพอควรแก่ฐานะ ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวคิดใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 11 แนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและความต้องการของประชาชนซึ่งแสดงออกมาโดย
ตลอดและน่าจะชัดเจนขึ้นในช่วงเวลาแห่งการออกแบบการปฏิรูปประเทศเป็นแนวทางการก าหนดนโยบาย  โดย
ค านึงถึงปัญหาของประเทศที่เราทุกคนรู้อยู่แก่ใจ ค านึงถึงเงื่อนไขเงื่อนเวลาดังกล่าวข้างต้น ค านึงถึงความท้าทายที่
รออยู่ข้างหน้า ได้แก่ การที่ประเทศต้องเร่งฟ้ืนตัวจากความบอบช้ าทางเศรษฐกิจ ความหวาดระแวงทางสังคมจน
กลายเป็นความขัดแย้งทางการเมือง การทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐจนกลายเป็นสิ่งที่ผู้คนอิดหนาระอาใจและ
เข็ดขยาดและการเคลื่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ต้องมีความพร้อมไม่ให้ใครอ่ืนมองว่าเราเป็นตัวปัญหา
ของประชาคม 
  ข้อส าคัญคือ นโยบายทุกด้านที่จะแถลงต่อไปนี้ต้องการสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรการปกครอง
ทุกระดับตั้งแต่ท้องถิ่นจนถึงประเทศ ต้องการเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนครอบคลุมปัญหาทั้งระยะเฉพาะ
หน้าที่ต้องท าทันท ีระยะกลางที่จะท าต่อไปหรือต้องรอการใช้บังคับกฎหมาย และระยะยาวซึ่งแม้จะไม่เห็นผลส าเร็จ
ในเวลาอันใกล้ แต่รัฐบาลนี้เห็นควรต้องวางรากฐานเพ่ือให้รัฐบาลข้างหน้าเข้ามาพิจารณารับช่วงได้อย่างต่อเนื่อง  
และประการส าคัญคือ ต้องการให้ประชาชนเกิดความชัดเจน รู้ล่วงหน้าว่าประเทศของเราจะก้าวไปทางไหน จะมี
อะไรเกิดหรือไม่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้เพ่ือจะได้เตรียมตัวได้ถูกต้อง ล าพังความไม่รู้นั้นเป็นอวิชชาอยู่แล้วแต่ความ
ไม่รู้แม้แต่ในเรื่องใกล้ตัวทั้งที่เราเป็นเจ้าของประเทศ เจ้าของอธิปไตย เจ้าของภาษีอากรและบางครั้งยังเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินอีกด้วย หากไม่ทราบแม้แต่ว่าผังเมืองใหม่ครอบคลุมถึงบริเวณใดและเพียงใด  บ้านเรือนของเราจะถูก
เวนคืนหรือไม่ ที่ดินของเราจะถูกจัดอยู่ในเขตพ้ืนที่สีใดมีข้อจ้ากัดการใช้ประโยชน์อย่างไร  ถนนหนทางจะสร้างทาง
ไหน เหตุใดระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา จึงไม่สามารถบูรณาการการท างานให้เสร็จในคราวเดียว เรื่องนี้
รัฐจะยังส่งเสริมหรือยุติการส่งเสริมกันแน่ ประเทศไทยจะเป็นสังคมเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรม การไม่มีค าตอบ
ในปัญหาเหล่านี้ย่อมเป็นความทุกข์ของประชาชนที่เกี่ยวข้องซึ่งรัฐบาลต้องการให้นโยบายและแผนปฏิบัติราชการ
ของแต่ละหน่วยงานที่จะท าต่อไปมีค าตอบเป็นด้าน ๆ ไปดังนี้ 
  1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตาม
ประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดี
และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการ
ทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอน
สถาบันหลักของชาติโดยไม่ค านึงถึงความรู้ส านึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจ านวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ 
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะ
สนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงาน
ทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถน าหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการ
พัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิด
ประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด 
  2. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
  2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความส าคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดนการสร้างความมั่นคงทางทะเล การแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน และการเสริมสร้างศักยภาพในการ
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ปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียนโดยเน้นความร่วมมือเพ่ือป้องกันแก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ และการแก้ไขปัญหา
เส้นเขตแดนโดยใช้กลไกทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนและการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนว
ชายแดน โดยใช้ระบบเฝ้าตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย ก าหนดให้ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ การ
กระท าอันเป็นโจรสลัด การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกัน
และแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและจัดการปัญหาอ่ืน  ๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหา
สถานะและสิทธิของบุคคลการปรับปรุงระบบการเข้าเมือง การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 
  2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง 
และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความ
รุนแรงแทรกซ้อน เพ่ือซ้ าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง  ทั้งจะเพ่ิมระดับ
ปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศท่ีอาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ 
  2.3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อม
ในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ  ส่งเสริมและพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือ
น าไปสู่การพ่ึงพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์สามารถบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนใน
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้ พร้อมทั้งน าศักยภาพของกองทัพในยามปกติมาสนับสนุนการพัฒนาประเทศ  การ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาความมั่นคงภายในโดยมุ่งระดมสรรพก าลัง
จากทุกภาคส่วนทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น ภูมภิาค และนานาชาติ โดยเฉพาะอาเซียนและประชาคมโลก ให้สามารถ
ด าเนินงานร่วมกันเป็นเครือข่ายได้ 
  2.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการต่างประเทศเป็น
ส่วนประกอบส าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกิจ หรือ
สังคม โดยจะน ากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม  
เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม 
การค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น 
  3. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  ความเหลื่อมล้ าในสังคมเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของปัญหาความขัดแย้งและความเดือดร้อนทั้งหลายของ
ประชาชน จึงมีนโยบายที่จะด าเนินการดังนี้ 
  3.1 ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน 
รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน โดยให้แรงงานทั้ง
ระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน ทั้งจะเชื่อมโยงข้อมูลและ
การด าเนินการระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของพ้ืนที่และของประเทศโดยรวม 
นอกจากนี้จะส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมายมากข้ึน 
  3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อ
แรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทานโดยการปรับปรุงกฎหมาย
ข้อบังคับท่ีจ าเป็นและเพ่ิมความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ 
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  3.3 ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการ
ชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น  รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการ
สงเคราะห์ผู้ยากไร้ตามอัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ จัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก 
  3.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือกิจกรรมที่
เหมาะสม เพ่ือสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคม ในอนาคตโดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน สถานพักฟ้ืน และ
โรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลัง
ส าหรับการดูแลผู้สูงอาย ุ
  3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  โดย
สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 
  3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้ประกาศ
ไว้แล้ว 
  3.7 แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล้ าเขตป่าสงวนโดยการกระจายสิทธิการ
ถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่ได้รุกล้ า และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มิใช่
เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมส ารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตท่ีดินทับซ้อนและแนวเขตพ้ืนที่
ป่าที่ไม่ชัดเจน อันก่อให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ 
  4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  รัฐบาลจะน าการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย
มาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กันดังนี้ 
  4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ 
ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม  เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการ
เรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการ
เหมาะสมกับพ้ืนที ่ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
  4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา  และปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพ่ือ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส  จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปอง
การศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
  4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปมี
โอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอ านาจการ
บริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อม 
โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 
  4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่
สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้
เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ 
ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหาการรับฟังความเห็นผู้อ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดย
เน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 
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  4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะ
ในท้องถิ่นท่ีมีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 
  4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู  เน้น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือ
เป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  4.7 ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามี
บทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม 
  4.8 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็น
ไทย น าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจน
เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 
  4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรมสากล 
และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพ่ือเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน
และเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 
  4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพ่ือเปิดพ้ืนที่สาธารณะ
ให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
  5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน   
  รัฐบาลจะวางรากฐาน พัฒนา และเสริมความเข้มแข็งให้แก่การให้บริการด้านสาธารณสุขและ
สุขภาพของประชาชนโดยเน้นความทั่วถึง ความมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ดังนี้ 
  5.1 วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ
โดยไม่มีความเหลื่อมล้ าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบรูณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกันสุขภาพ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
  5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา สร้าง
กลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลางปรับระบบการจ้างงาน  การกระจายบุคลากร
และทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่นและให้ภาคเอกชนสามารถมีส่วนร่วมในการจ้างบุคลากรเพ่ือ
จัดบริการสาธารณสุขโดย รัฐเป็นผู้ก ากับดูแล สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบ
บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยส่งเสริมการร่วมลงทุนและการใช้ทรัพยากรและบุคลากรร่วมกันโดยมี
ข้อตกลงที่รัดกุมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 
  5.3 เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า โดย
มีเครือข่ายหน่วยเฝ้าระวัง หน่วยตรวจวินิจฉัยโรค และหน่วยที่สามารถตัดสินใจเชิงนโยบายในการสกัดกั้นการ
แพร่กระจายได้อย่างทันท่วงที 
  5.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันน าไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต โดย
การร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในการตรวจจับเพ่ือป้องกัน การรายงานและการดูแลผู้บาดเจ็บ 
  5.5 ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให้มีน้ าใจนักกีฬา 
มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันในระดับ
นานาชาติจนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ 
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  5.6 ประสานการท างานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญการปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์  โดยจัดให้มี
มาตรการและกฎหมายที่รัดกุม เหมาะสมกับประเด็นท่ีเป็นปัญหาใหม่ของสังคม 
  5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข โดยจัดให้มี
บุคลากรและเครื่องมือที่ทันสมัย และให้มีความร่วมมือทั้งระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและหน่วยงาน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในการป้องกันและรักษาโรคที่มีความส าคัญ 
  6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  ความไม่สงบทางการเมืองที่ด าเนินมานานกว่า 6 เดือนจนถึงกลางปีนี้ มีผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวลง
อย่างมาก แม้คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ด าเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจจนเริ่มฟ้ืนตัวแล้ว  แต่ก็ยังไม่อาจขยายตัว
เต็มตามศักยภาพ นอกจากนั้นระบบเศรษฐกิจของไทยยังมีจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงหลายเรื่อง  เพ่ือที่จะสร้าง
พ้ืนฐานเศรษฐกิจให้สามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง ตั้งแต่การจัดเก็บภาษีซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการบริหาร
และพัฒนาประเทศอย่างเต็มศักยภาพ ปัญหาหนี้ภาครัฐ การใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือย ตลอดจนปัญหาการใช้น้ าใน
ภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งขาดแคลนเป็นประจ าในฤดูแล้งในขณะที่มีน้ าท่วมบ่อยครั้งในฤดูฝน ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ รัฐบาลจะด าเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้อง
ด าเนินการทันที ระยะต่อไปที่ต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานที่ค้างคาอยู่ และระยะยาวที่ต้องวางรากฐานเพ่ือความ
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
  6.1 ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้น
ก าหนดภายในสิ้นปีนี้ และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท า
ไว้ โดยติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น รวมทั้งจะดูแลไม่ให้มีการใช้
จ่ายที่สูญเปล่า เพ่ือช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค 
  6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท าไว้  
โดยน้ าหลักการส าคัญของการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ให้ความส าคัญในการ 
บูรณาการงบประมาณและความพร้อมในการด าเนินงานรวมทั้งน าแหล่งเงินอ่ืนมาประกอบการพิจารณาด้วย  เพ่ือ
ขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมประหยัด ไม่ซ้ าซ้อน และมีประสิทธิภาพ ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่
ยั่งยืนหรือสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจ าเป็น และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพ่ือแสดง
ความโปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ระดับ
กระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น เพ่ือช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค โดยจะจัดให้มีระบบและกลไกในการติดตาม
ตรวจสอบไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า 
  6.3 กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพซึ่งนักลงทุนยื่นขออนุมัติ
ส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และน าโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานประเภทที่มีผลตอบแทนดี เช่น 
โครงการขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครมาจัดท าเป็นโครงการลงทุนร่วมกับเอกชน ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศการ
ลงทุนที่ดีทั้งในวงการก่อสร้าง วงการอสังหาริมทรัพย์ และตลาดการเงิน 
  6.4 ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่าง  ๆ เช่น การลดต้นทุนการผลิต การ
ช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยตลอดจนถึงการใช้กลไกตลาดดูแลราคา
สินค้าเกษตรประเภทที่ราคาต่ าผิดปกติให้สูงขึ้นตามสมควร 
  6.5 ลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว เช่น ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรองมาตรฐาน
สินค้าและมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น ให้สะดวกรวดเร็วขึ้นตลอดจนลดขั้นตอนของกระบวนการด้าน
ธุรการและเอกสารอื่น ๆ ที่จะช่วยให้ระบบการส่งสินค้าเร็วขึ้น พร้อมทั้งแสวงหาตลาดที่มีศักยภาพเพ่ือขยายฐานการ
ส่งออกซ่ึงครอบคลุมถึงการค้าชายแดนที่มีความส าคัญมากข้ึน 
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  6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบ
จากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพ้ืนที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่จะท าได้  และสร้างสิ่งจูงใจและสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวอันมี
ลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้  เช่น กลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และสุขภาพ เช่น น้ าพุร้อนธรรมชาติ ทั้งจะให้เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวในประเทศทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้นการให้ความรู้และเพ่ิมมาตรฐาน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพราคาเป็นธรรม ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกในด้านต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยว 
   6.7 ในระยะต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกันเพ่ือที่จะสนับสนุนการ
ฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม 
   6.8 แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนทั้งท่ีท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพ้ืนที่และปัญหาขาดแคลน
น้ าในบางพ้ืนที่และบางฤดูกาล ซึ่งน าความเสียหายและทุกข์ร้อนมาให้แก่เกษตรกร โดยระดมความคิดเพ่ือหาทาง
ป้องกันไม่ให้เกิดน้ าท่วมรุนแรงดังเช่นเหตุการณ์น้ าท่วมในปี 2554 และหาวิธีที่จะแก้ปัญหาน้ าท่วมเฉพาะพ้ืนที่ให้
ลดลงโดยเร็ว ไม่กระทบต่อพืชผลส่วนภาวะภัยแล้งจนเกิดการขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตรนั้น รัฐบาลจะเร่ง
ด าเนินการจัดสร้างแหล่งน้ าขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุมทั่วพ้ืนที่เพาะปลูกให้มากท่ีสุด ซึ่งจะสามารถท าได้ในเวลา
ประมาณ 1 ปี 
  6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระภาษีที่
เหมาะสมระหว่างน้ ามันต่างชนิดและผู้ ใช้ต่างประเภท เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศและให้
ผู้บริโภคระมัดระวังที่จะไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือย รวมถึงด าเนินการให้มีการส ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติและน้ ามันดิบ
รอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบก และด าเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนโดยหน่วยงานของรัฐและเอกชน ทั้งจาก
การใช้ฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิง และจากพลังงานทดแทนทุกชนิด ด้วยวิธีการที่เปิดเผย โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นมิตร
ต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 
  6.10 ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้คงอัตรา
ภาษีเงินได้ไว้ในระดับปัจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีทางด้านการค้าและ
ขยายฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึ่งจะเก็บจากทรัพย์สิน เช่น ภาษีมรดก ภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดย
ให้มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยให้น้อยที่สุด รวมทั้งปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีรายได้
น้อย และยกเลิกการยกเว้นภาษีประเภทที่เอ้ือประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีฐานะการเงินดี เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น 
  6.11 บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งมีจ านวนสูงมากกว่า 700,000 
ล้านบาท และเป็นภาระงบประมาณใน 5 ปีข้างหน้า อันจะท าให้เหลืองบประมาณเพ่ือการลงทุนพัฒนาประเทศ
น้อยลง โดยประมวลหนี้เหล่านี้ให้ครบถ้วน หาแหล่งเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ทั้งหมด และยืดระยะเวลาช าระคืนให้
นานที่สุดเพื่อลดภาระของงบประมาณในอนาคต 
  6.12 ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งและคมนาคม  ด้านคมนาคมทางบกโดย
เริ่มโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและรถไฟฟ้าเชื่อมกรุงเทพมหานครกับเมืองบริวารเพ่ิมเติม  
เพ่ือลดเวลาในการเดินทางของประชาชน และเพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพ่ือตั้งฐานให้รัฐบาลต่อไปท าต่อได้ทันที 
ด้านคมนาคมทางอากาศโดยปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยาน
สากลในภูมิภาคส่งเสริมการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานในภูมิภาค  เพ่ือให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทาง
อากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการบินของประเทศการซ่อม
บ ารุงอากาศยาน และการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทางอากาศให้มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับ
สากล รวมทั้งการใช้ท่าอากาศยานในภูมิภาคเสริมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง เช่น       ท่า
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อากาศยานอู่ตะเภา เป็นต้น และด้านการคมนาคมทางน้ าโดยพัฒนาการขนส่งสินค้าทางล าน้ า และชายฝั่งทะเล เพ่ือ
ลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศเริ่มจากการเร่งรัดพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่งที่ท่าเรือแหลมฉบัง  ท่าเรือชายฝั่ง
ทะเลอ่าวไทยและอันดามัน ตลอดจนผลักดันให้ท่าเรือในล าน้ าเจ้าพระยา และป่าสักมีการใช้ประโยชน์ในการขนส่ง
สินค้าภายในประเทศและเชื่อมโยงกับท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้งการขุดลอกร่องน้ าลึก 
  6.13 ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของหน่วยงาน
ระดับนโยบาย หน่วยงานก ากับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหน่วยงานก ากับดูแลระบบราง เพ่ือท า
หน้าที่ก าหนดมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยโครงสร้างอัตราค่าบริการที่เป็นธรรม  การลงทุน การ
บ ารุงรักษา และการบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให้เป็นโครงข่ายหลักของประเทศ รวมทั้ง
พิจารณาปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสาขาขนส่งและการประกอบกิจการโลจิสติกส์ให้ทันสมัย
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และมีความชัดเจนในทางปฏิบัติ รวมทั้งสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในภาคขนส่งเพ่ิมข้ึน 
  6.14 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได ้โดยจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจที่ชัดเจนพร้อมทั้งก าหนดเป้าหมายและมาตรการที่จะแก้ไข
ปัญหาและฟ้ืนฟูกิจการของรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาด้านการเงินและการด าเนินงานให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  ตลอดจน
พิจารณาความจ าเป็นในการคงบทบาทการเป็นรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  เพ่ือให้
รัฐวิสาหกิจเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพของรัฐในการพัฒนาประเทศและพัฒนากลไกการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจที่
เข้มแข็ง เพ่ือให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม ค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศส่วนรวม คุ้มครองผู้ใช้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถให้บริการประชาชนได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการบริหารจัดการหนี้ทั้งในส่วน
ที่รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจรับภาระอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพเพ่ือลดภาระทางการคลัง 
  6.15 ในด้านเกษตรกรรม ด าเนินการใน ๒ เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การแบ่งเขตเพ่ือปลูกพืชผลแต่ละชนิด และการสนับสนุนให้
สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรเพ่ิมบทบาทในฐานะผู้ซื้อพืชผลจนถึงการแปรรูปและการส่งออกได้
แล้วแต่กรณี เพ่ือให้สหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่อีกรายหนึ่ง  ซึ่งจะช่วยคานอ านาจของกลุ่มพ่อค้า
เอกชนที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีความสมดุลมากขึ้น 
  6.16 ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของ
ประเทศ เช่น ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า โดยการพัฒนาวัตถุดิบและ
กระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้แก่อาหารไทยบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา ส่งเสริมการวิจัยเกษตรแปรรูป เพ่ือเพ่ิม
มูลค่าสินค้าเกษตรและแก้ไขปัญหาที่ส าคัญของประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริม 
อุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์ และส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเทคโนโลยีขั้นสูงเพ่ือปรับ
กระบวนการผลิตสู่ระบบอัตโนมัติและก่ึงอัตโนมัติ 
  6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง  
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพ่ิมองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ
ผลิต ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร ปรับโครงสร้างกลไกการสนับสนุนและการ
ขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นระบบ และมีเอกภาพที่ชัดเจนทั้งในด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
และบริการทางการเงินและการลงทุนส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ 
การตลาดและโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศ 
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  6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่าง
จริงจัง ซึ่งจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้  ซึ่งหมายรวมถึงการ
ผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง ทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล อุปกรณ์
โทรคมนาคมดิจิทัล และการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอ่ืน  ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สร้างสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงให้ดูแลและผลักดันงานส าคัญของ
ประเทศชาติในเรื่องนี ้และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง 
  7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
  การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจะมีผลใช้บังคับอย่างเต็มที่ ณ สิ้นปี 2558 จะเกิด
ประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก หากประเทศไทยเตรียมการในเรื่องต่าง ๆ ให้พร้อม การเร่งด าเนินการเตรียม
ความพร้อมทั้งในเรื่องความเชื่อมโยงด้านระบบการขนส่งและโลจิสติกส์  ด้านกฎระเบียบ การอ านวยความสะดวก
ทางการค้า การพัฒนาด่านชายแดนและการเตรียมการด้านทรัพยากรมนุษย์ จะส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาส
ของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยร่วมกับ
ประชาชนอาเซียน 
  7.1 เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียนและขยายความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโทรคมนาคมที่เชื่อมโยง
ระหว่างกันของอาเซียน ระบบการออกใบรับรอง /ใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ร่วมกันในอาเซียน รวมทั้งการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากความตกลงทางการค้าการลงทุนภายใต้กรอบความ
ร่วมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคีท่ีมีผลใช้บังคับแล้ว เร่งขยายการจัดท าข้อตกลงการยอมรับร่วมกันของสินค้าด้าน
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโดยให้ความส าคัญต่อสินค้าที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงโดยเฉพาะกลุ่มสินค้า
อุปโภคและบริโภค รวมถึงการปรับกฎเกณฑ์การค้าและระบบพิธีการศุลกากรให้สะดวก  ลดขั้นตอนต่าง ๆ หรือ
ยกเลิกขั้นตอนบางเรื่อง และปรับระบบภาษีและการอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ เพ่ือดึงดูดให้มีการตั้งส านักงาน
ปฏิบัติการประจ าภูมิภาคที่กรุงเทพมหานคร เพ่ือพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า การ
ลงทุนของภูมิภาคได้ในที่สุด 
  7.2 พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล้องกับข้อตกลงในการ
เคลื่อนย้ายในด้านสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ที่เปิดเสรีมากข้ึน โดยเฉพาะกลุ่ม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยให้สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสามารถด าเนินธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการ
ในประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือน าไปสู่ความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานตลาดโลกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฐานการผลิต
สินค้าหลายชนิดและธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ประเทศไทยได้เข้าไปลงทุนขยายฐานการผลิตในประเทศอ่ืนในอาเซียนมาเป็น
เวลานานแล้ว ตลอดจนกลุ่มการผลิตที่ผู้ประกอบการของไทยเตรียมที่จะขยายฐานการผลิตเพ่ิมเติมอีกหลายชนิด ซ่ึง
ช่วยให้ประเทศไทยมีฐานการผลิตสินค้าคุณภาพหลากหลาย เพ่ือขายในตลาดต่าง ๆ ได้มากขึ้น ทั้งในอาเซียนและใน
ตลาดโลก และเป็นการช่วยเหลือประเทศเพ่ือนบ้านในกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม 
  7.3 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งแรงงานวิชาชีพ 
แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติโดยค านึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพใน  ๘ กลุ่มที่มีข้อตกลง
การเปิดเสรีในอาเซียนควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการผลิตให้เพียงพอ  การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น การส่งเสริมการพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานเพื่อใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน 
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  7.4 เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาค
อาเซียน โดยเร่งขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่ม   แม่น้ า
โขง 6 ประเทศ (GMS) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) แผนความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลาย
สาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียนซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ความ
เชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ในอาเซียนสัมฤทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  7.5 ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน เพ่ือยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการรายย่อยสู่ตลาดที่
กว้างขวางยิ่งขึ้นทั้งในประเทศและระหว่างประเทศและขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่พ้ืนที่ต่าง  ๆ 
ภายในประเทศด้วย 
  7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการ
คมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนข้าม
แดน โดยปรับปรุงโครงข่ายระบบถนน พัฒนาระบบ NationalSingle Window (NSW) และสิ่งอ านวยความสะดวก
ทางการค้าและการขนส่งสินค้าข้ามแดนอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะแรกให้ความส าคัญกับด่านชายแดนที่ส าคัญ       
6 ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่ ซึ่งจะท าให้ระบบขนส่ง
และโลจิสติกส์ สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับปริมาณการเดินทางและ
การขนส่งที่คาดว่าจะเพ่ิมข้ึนจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา 
และนวัตกรรม  
  รัฐบาลให้ความส าคัญต่อการวิจัย การพัฒนาต่อยอด และการสร้างนวัตกรรมเพ่ือน าไปสู่การผลิต
และบริการที่ทันสมัยดังนี้ 
  8.1 สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายให้ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30 : 70  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ทั้งนี้ เพ่ือให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันและมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอ่ืนที่มีระดับการพัฒนา
ใกล้เคียงกัน และจัดระบบบริหารงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพ 
โดยให้มีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน 
  8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตก าลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การเชื่อมโยง
ระหว่างการเรียนรู้กับการท างาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปท างานในภาคเอกชน  และการ
ให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยี โดยความร่วมมือจากหน่วยงานและสถานศึกษา
ภาครัฐ 
  8.3 ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการน างานวิจัยและพัฒนา
ไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือกลุ่มจังหวัด  
เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  โดยส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหน่วยงานวิจัยของรัฐ และภาคเอกชน 
  8.4 ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต์ 
ไฟฟ้า การจัดการน าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความ
เหมาะสม ไม่เพียงแต่จะใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศส่งเสริมการใช้เครื่องมือ  วัสดุ และสินค้าอ่ืน ๆ ที่เป็นผลจาก
การวิจัยและพัฒนาภายในประเทศในวงกว้าง โดยจัดให้มีนโยบายจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่เอ้ืออ านวย เพ่ือสร้าง
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โอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ ในกรณีที่จ าเป็นจะต้องจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
จะให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ในอนาคตด้วย 
  8.5 ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ด้านการวิจัย
และพัฒนา และด้านนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญาที่ส าคัญในการต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณิชย์ของ
ภาคอุตสาหกรรมให้มีความพร้อม ทันสมัย และกระจายในพ้ืนที่ต่าง ๆ เช่น การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การตั้งศูนย์วิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการสถาบัน และศูนย์วิจัย เป็นต้น 
  9. การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
  ในปัจจุบันมีการบุกรุกที่ดินของรัฐและตัดไม้ท าลายป่ามากขึ้น  ทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพที่เคยอุดมสมบูรณ์ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า พันธุ์พืช และแร่ธาตุถูกท าลายหรือน าไปใช้ประโยชน์
ทางพาณิชย์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นอันมาก ทั้งปัญหาภาวะมลพิษโดยเฉพาะขยะประเภทต่าง ๆ ก็รุนแรงยิ่งขึ้น 
รัฐบาลจึงมีนโยบายจะรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติโดยสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนดังนี้ 
  9.1 ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้
ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดท าแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน เร่งรัดกระบวนการพิสูจน์
สิทธิการถือครองที่ดินในเขตที่ดินของรัฐโดยน าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ ปรับปรุงกฎหมายให้
ทันสมัยและสร้างบรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม โดยเฉพาะในพ้ืนที่ป่าต้นน้ า
และพ้ืนที่อนุรักษ์ที่มีความส าคัญเชิงนิเวศ ก าหนดพ้ืนที่แนวกันชนและที่ราบเชิงเขาให้เป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์การปลูก
ป่าเพ่ือป้องกันภัยพิบัติและป้องกันการบุกรุกป่า ขยายป่าชุมชน และส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่
เอกชนเพ่ือลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติ รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์
ของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ เช่น โครงการปลูกป่าเพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศ โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เป็นต้น 
  9.2 ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน ค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว  สร้างโอกาสในการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์อัน
เกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม  เพ่ือสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความ
มั่นคงทางด้านอาหาร สุขอนามัยสนับสนุนวิถีชีวิตของชุมชน และการพัฒนาเพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมทั้งให้
การคุ้มครองเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยทางชีวภาพ 
  9.3 ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐโดยยึดแนว
พระราชด าริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ เช่น ก าหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน พ้ืนที่ใดท่ีสงวนหรือกันไว้เป็น
พ้ืนที่ป่าสมบูรณ์ก็ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด พ้ืนที่ใดสมควรให้ประชาชนใช้ประโยชน์ได้ก็จะผ่อนผันให้
ตามความจ าเป็นโดยใช้มาตรการทางการบริหารจัดการ มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และการปลูกป่าทดแทนเข้า
ด าเนินการ ทั้งจะให้เชื่อมโยงกับการส่งเสริมการมีอาชีพและรายได้อ่ืนอันเป็นบ่อเกิดของเศรษฐกิจชุมชนที่ต่อเนื่อง 
เพ่ือให้คนเหล่านั้นสามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยที่ดินยังเป็นของรัฐจะจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือ
การบริหารจัดการ จัดท าทะเบียนผู้ถือครองที่ดินในที่ดินของรัฐ ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการที่ดินของรัฐและ
เอกชนให้มีเอกภาพ เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดนโยบายด้านที่ดินในภาพรวม และปรับปรุงกลไกภาษีเพ่ือกระจายการถือ
ครองที่ดิน เร่งรัดการจัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ โดยไม่ต้องเป็นกรรมสิทธิ์ แต่รับรองสิทธิร่วมในการจัดการที่ดินของ
ชุมชน ก าหนดรูปแบบที่เหมาะสมของธนาคารที่ดินเพ่ือให้เป็นกลไกในการน าทรัพยากรที่ดินมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
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  9.4 บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  
จัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศและมีกระบวนการบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกัน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การจัดท าแผนงานโครงการ ไม่เกิดความซ้ าซ้อน มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 
และสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  โดยจัดตั้งหรือก าหนดกลไกในการบริหาร
จัดการน้ า พร้อมทั้งมีการน าเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในระบบของการบริหารจัดการน้ าและการเตือนภัย 
  9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือ
สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความส าคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับ
แรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด  เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมใน
สถานที่ก าจัดขยะในพ้ืนที่วิกฤติซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลัก ในพ้ืนที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูป
เป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ด าเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการเป็น
พิเศษ โดยก าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและให้แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อ
ขยะชุมชน ส าหรับขยะของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อจะพัฒนาระบบก ากับติดตามตรวจสอบ
และเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลดความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากการรั่วไหล และ
การเกิดอุบัติเหตุ ให้ความส าคัญในการจัดการอย่างครบวงจร และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเด็ดขาดในระดับพ้ืนที่ จะเร่งแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่มาบตาพุดซึ่งเป็นฐานอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการลดและขจัดมลพิษ การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การดูแล
คุณภาพชีวิตประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรม รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงขีดความสามารถโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
  10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ   
  ระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่โตมหึมา ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณและอ านาจตามตัวบท
กฎหมาย ตลอดจนดุลพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถให้คุณให้โทษให้ความสะดวก หรือเป็นอุปสรรคต่อ
การท ามาหากินและการด ารงชีวิตได้ แต่น่าเสียดายว่าในเวลาที่ผ่านมา ระบบราชการและเจ้าหน้าที่บางส่วน
กลายเป็นสาเหตุหนึ่งของความขัดแย้งในสังคมตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ  เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศเพราะติดขัดที่กฎระเบียบนานาประการซึ่งมีมาแต่อดีตและยังมิได้แก้ไขให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของ
โลก ทั้งยังไม่อาจใช้เป็นกลไกเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ เช่น เสียค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลามากมีการขอ
อนุญาตซ้ าซ้อน ใช้ระบบตรวจสอบที่ไม่จ าเป็นจนเป็นภาระแก่ประชาชน บางครั้งมีการปล่อยปละละเลยสลับกับการ
เข้มงวดกวดขัน จัดระเบียบแบบไฟไหม้ฟาง มีการทุจริตคอร์รัปชันสร้างความไม่เป็นธรรมและเหลื่อมล้ าในสังคม ไม่
จูงใจให้นักลงทุนเข้ามาประกอบการในประเทศดังที่ปรากฏในผลการส ารวจหรือรายงานประจ าปีของหน่วยงาน
ต่างประเทศบางแห่งเกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและความสะดวกหรือยากง่ายในการท าธุรกิจในประเทศ
ไทยมาแล้วรัฐบาลจึงมีนโยบายดังนี้ 
  10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และ
ท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการ
ปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยน าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน 
สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากร
ภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่การ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ 
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และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ  โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไป
ตามล าดับความจ าเป็น และตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถด าเนินการได้ 
  10.2 ในระยะแรก กระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว  
ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย ก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน ระยะเวลา
ด าเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใสมิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อ านาจโดยมิ
ชอบก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะ
หน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ าวัน 
เป็นส าคัญ 
  10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้งใน
รูปแบบการเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง
ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่าง  ๆ เพ่ือให้
ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวกการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ 
จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 
  10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐวางมาตรการป้องกันการ
แทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่
ฝ่ายต่าง ๆ 
  10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด  ยกเลิกหรือแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น 
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัต ิและการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ าซ้อน 
และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 
  10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติ
และเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน ทั้งจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ  และ
เปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะน ากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้
จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์ขัดแย้ง
หรือทับซ้อน ซึ่งได้มีค้าวินิจฉัยขององค์กรต่าง ๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 
  10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือสอดส่อง เฝ้า
ระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งจะวางมาตรการคุ้มครองพยานและ
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือ
ขัดขวาง 
  11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ในสังคมที่อารยะ การยึดหลักนิติธรรมคือมี
กฎหมายเป็นใหญ่ ไม่ใช่ตัวบุคคลหรืออ าเภอใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปกครองย่อมเป็นสาระส าคัญ แต่หลักนิติธรรมจะเป็น
ที่ยอมรับนับถือได้มิใช่เพียงสักแต่ว่ามีกฎหมาย หากกฎหมายเหล่านั้นต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงและความ
ต้องการของประชาชน เป็นธรรม คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ทั้งต้องมีกระบวนการยุติธรรมที่เข้าถึงได้ง่ายมีมาตรฐาน
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ตามหลักสากล ทันสมัยและเป็นธรรมด้วย มิฉะนั้นจะกลายเป็นสาเหตุแห่งความขัดแย้งและการโกรธแค้นชิงชังไม่
สิ้นสุด รัฐบาลจึงมีนโยบายในเรื่องดังกล่าวดังนี้ 
  11.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอ่ืน ๆ ที่
ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การ
ประกอบธุรกิจหรือไม่เอ้ือต่อศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศโดยจะใช้กลไกของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่และระดม
ผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็นผู้เร่งด าเนินการ 
  11.2 เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดท ากฎหมายให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเอกชนและประชาชนได้ตามหลักเกณฑ์ที่จะเปิดกว้าง
ขึ้น และให้บุคลากรของหน่วยงานทางกฎหมายมีส่วนให้ความรู้เสริมศักยภาพในทางกฎหมายมหาชน การด าเนินคดี
ปกครอง การยกร่างกฎหมาย และการตีความกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และเก้ือกูลการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชน 
  11.3 ในระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ 
  11.4 น้าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพ่ือเร่งรัดการด าเนินคดีทุก
ขั้นตอนให้รวดเร็ว เกิดความเป็นธรรม และมีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันสามารถใช้ติดตามผลและน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมได้ 
  11.5 ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็น
ธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว ส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพ่ือคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและ
ผู้ด้อยโอกาส คุ้มครองผู้ถูกล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผู้บริสุทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรม 
โดยเน้นความสุจริตและความมีประสิทธิภาพของภาครัฐ ความเป็นธรรมของผู้ได้รับผลกระทบ และการไม่แอบอ้าง
ฉวยโอกาสโดยทุจริตจากระบบการช่วยเหลือดังกล่าว 
  11.6 น้ามาตรการทางการเงิน  ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและ
ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือกระท าผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ แรงงาน
ทาส การก่อการร้ายสากล ยาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติ 
  ในส่วนของภารกิจในการด าเนินการให้มีการปฏิรูปในเรื่องต่าง ๆ อันเป็นหน้าที่อีกประการหนึ่งของ
คณะรัฐมนตรี รัฐบาลเห็นว่า โดยที่รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวได้มอบภารกิจหลักในการเสนอแนะเรื่องนี้แก่สภาปฏิรูป
แห่งชาติ และได้ก าหนดกรอบการปฏิรูปเพ่ือออกแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ไว้แล้วอย่างน้อย ๑๑ ด้าน 
ได้แก่ ด้านการเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การปกครองท้องถิ่น การศึกษา 
เศรษฐกิจพลังงาน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สื่อสารมวลชน สังคม และอ่ืน ๆ ซึ่งรวมถึงศิลปวัฒนธรรม กีฬา 
ค่านิยม วิถีชีวิต และการปรับตัวให้เข้ากับกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก อีกทั้งคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้
ด าเนินการในบางเรื่องเหล่านี้ไปบ้างแล้วด้วยการจัดให้มีการระดมความคิดจากภาคส่วนต่าง ๆ หลายครั้ง ทั้งยังมี
ข้อเสนอจากคณะบุคคลและองค์กรต่าง ๆ ส่งเข้ามาอีกเป็นอันมากขณะนี้การสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติซึ่งมี
ผู้สนใจเข้ารับการพิจารณาจากทั่วประเทศมากกว่า 7,000 คน ก็ก าลังอยู่ระหว่างการด าเนินการ และคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติจะได้คัดเลือกจนได้จ านวนไม่เกิน 250 คน เพ่ือมาท าหน้าที่ออกแบบเสนอแนวทางการปฏิรูป 
เสมือนเป็นสถาปนิกของประเทศ คาดว่าการสรรหาและคัดเลือกสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจะลุล่วงจนสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ภายในต้นเดือนตุลาคมนี้ 
  รัฐบาลจึงมีนโยบายสนับสนุนและเอ้ืออ านวยให้การปฏิบัติหน้าที่ของสภาปฏิรูปแห่งชาติด าเนินไป
ได้ด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว มีความอิสระ ได้แนวทางที่เป็นรูปธรรม และบังเกิดผลสัมฤทธิ์ โดยจะจัดให้มีกลไก
การประสานงานและให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ให้ข้อมูลการด าเนินการที่ท าอยู่แล้วและให้ความ
ร่วมมือกับสภาดังกล่าว ทั้งยังพร้อมที่จะรับข้อเสนอการปฏิรูปมาพิจารณาด าเนินการภายใต้กรอบนโยบายการ
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บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล โดยจะถือว่าการปฏิรูปด้านการเมืองเป็นงานเร่งด่วนที่สุด แ ละจะต้องท าควบคู่
กับการจัดการปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งเพ่ือให้การปฏิรูปครั้งนี้เกิดจากข้อเสนอที่กว้างขวางมีความหลากหลาย สม
กับเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ของประเทศ รัฐบาลจะพิจารณาจัดตั้งหรือสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มปฏิรูปปัญหา
บางเรื่องคู่ขนานกันไป แม้แต่บุคคลที่ได้รับการสรรหาเข้าไปถึงขั้นตอนสุดท้ายก่อนการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภา
ปฏิรูปแห่งชาติตลอดจนบุคคลในจ านวนที่เหลืออยู่อีกหลายพันคน รัฐบาลก็จะตอบสนองเจตนารมณ์ที่ดีด้วยการ
สนับสนุนให้มีโอกาสร่วมออกแบบเสนอแนวทางการปฏิรูปในรูปแบบขององค์กรและกระบวนการอ่ืนที่เหมาะสมเพ่ือ
สร้างบรรยากาศการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าใหม่ของประเทศให้ใกล้เคียงกับความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด 
ในส่วนของการจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่  รัฐบาลก็พร้อมจะอ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือตามที่
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเสนอโดยไม่เข้าไปแทรกแซงใด ๆ 
  อย่างไรก็ตาม แม้สภาปฏิรูปแห่งชาติจะเป็นดุจสถาปนิกของประเทศดังกล่าวแต่การที่จะต้องลงมือ
ท าหรือจัดการกับปัญหาบางเรื่องก็เป็นสิ่งเร่งด่วนที่ไม่อาจรอช้าได้  รัฐบาลจึงมีนโยบายจะปฏิรูปเรื่องเหล่านั้นไป
พลางก่อน เช่น การศึกษา การยกระดับคุณภาพชีวิต การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม การแก้ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ประจ าวันและการประกอบสัมมาชีพ  ราคาพืชผลการเกษตร การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตการงบประมาณมีลักษณะบูรณาการและมีประสิทธิภาพ  เป็นต้น เพ่ือมิให้เสีย
โอกาสของประเทศหรือเกิดความเสียหายแก่ประชาชนดังที่แถลงไว้แล้วในนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิ น ๑๑ 
ด้านข้างต้นและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท าก่อน ท าจริง ท าทันที ตามล้าดับความส าคัญเร่งด่วนเพ่ือให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน 
  ในส่วนที่เกี่ยวกับการส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติอันเป็นอีก
หน้าที่หนึ่งนั้น นับแต่เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เข้าควบคุมอ านาจการปกครองประเทศก็ได้ด าเนินการไป
แล้วหลายเรื่องเช่นกัน โดยมีกองทัพ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร ศูนย์ด ารงธรรมของกระทรวงมหาดไทย จังหวัด องค์กรทางศาสนา สื่อมวลชน และภาคเอกชนเป็น
จักรกลขับเคลื่อนที่ส าคัญ รัฐบาลเชื่อว่าวิธีสานเสวนา เจรจาอย่างเปิดใจ ให้ความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ า
ของสังคมดังที่ด าเนินการมาแล้ว น่าจะเป็นแนวทางที่ถูกต้อง ซึ่งรวมแล้วก็คือ ยุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา
นั่นเอง ดังนั้น รัฐบาลจะยังคงใช้หน่วยงานและวิธีการนี้ต่อไป แต่จะขยายเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้เข้า
มาร่วมด าเนินการกว้างขวางยิ่งขึ้น ทั้งจะขจัดเงื่อนไขอันเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความสามัคคีความสมานฉันท์และ
การอ านวยความยุติธรรมในทุกระดับ เช่น ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ การใช้อ านาจรัฐกดขี่ข่มเหงราษฎร ความไม่
เป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐการทุจริต การเลือกปฏิบัติ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์หลักท่ี คสช. ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน มีทั้งหมด 9 ด้าน ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
 3. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน 
 4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพอย่างยั่งยืน 
 5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
 6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 7. ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์กับ
ประชาชนในการบริการอย่างแท้จริง 
 8. ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนใน
อนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 
 9. ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 
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ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. 
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
 7. เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
 10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย และขยายกิจการ เมื่อมี
ความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อ
บาปตามหลักของศาสนา  
 12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้น เพ่ือเป็นแนวทาง
นโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่าย และไม่กันใครออกไปจาก
สังคม อีกทั้งยังเป็นส านึกและหน้าที่ทีคนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จากจากภยันตรายทั้ง
ปวง และร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า มั่นคง และยั่งยืน  ปรานพลังการสร้างชาติที่
ต้องเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของ
ความร่วมมือร่วมใจของรัฐ และประชาสังคมเพ่ือร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจ และขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิตี่เกิดขึ้น 
เพราะว่า ประชารัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์
กัน เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบัน ที่เกิดจากการหล่อ
หลอมรวมพลังของคนไยทุกคน ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จากเพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติ
เชื้อไทย เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน อยู่ด ารงคงไว้ได้ทั้งมวล ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 
 

นโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล / คสช. 
 1. การแก้ไข ปัญหายาเสพติด โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และผู้
ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้ กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าแนวนโยบายของรัฐบาล / 
คสช. ไปปรับใช้ตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 1.1 สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วยด าเนินการปรบปราม
และจับกุมผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้น าเข้า และส่งออก รวมทั้งผู้สมคบและผู้สนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจัง 
 1.2 สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุม ตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมาย ว่าด้วยสถานบริการ
ทีพั่กอาศัยเชิงพาณิชย์ สถานที่ที่มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงงาน และสถาน
ประกอบการ มิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการ ปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อนหรือค้ายาเพติด หากพบให้
ด าเนินการลงโทษตามกหมาย 



49 

 

1.3 สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่รับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษาโดยทันที และ
ติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 
 1.4 ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง)  
 ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดี
ของสังคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ ด าเนินการอย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการ
แสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับองค์ภาครัฐต่าง ๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด  สารเคมี  และสารตั้งต้นใน
การผลิตยาเสพติดที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
ด าเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็น
พลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด 
  2. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 โดยเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่การปลูก
จิตส านึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วนร่วมรวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69 /2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 และก าหนดแนวทางการ าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
  2.1 ท าการส ารวจ ศึกษารูปแบบการกระท าผิดในอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกิดหรือน่าจะเกิด
สม่ าเสมอ กระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริตต าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและวิธีการกระท าผิด 
  2.2 ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาส และป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนี่มีความเสี่ยง 
  2.3 ก าหนดวิธีด าเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการกระท าผิดที่ปรากฏเห็น
เป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ท าให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการใด ๆ เพราะรับผลประโยชน์ 
  2.4 ส ารวจและจัดท า ข้อมูลการกระท าผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ของแต่ละหน่วยงานพร้อมทั้งระบุ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
  2.5 จัดท าข้อมูลบุคคล นิติบุคคล ที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง 5 ปี 
  2.6 จัดท าข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดตามอ านาจหน้าที่
ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวน 
 ให้น าแนวทางดังกล่าวมาจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 

การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้กรอบนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ที่ได้อนุมัติจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (หน.คสช.) เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดย
น้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” รวมทั้งแนวทางการ
แก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีเพ่ือไปสู่วิสัยทัศน์ของนโยบาย “มุ่งให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยปราศจาก
เงื่อนไขการใช้ความรุนแรง  มีสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการแสวงหาทางอกจากวามขัดแย้งโดยสันติ ทุกภาคส่วนมี
ความเข้าใจ ไว้วางใจ และมีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพ” โดยมียุทธศาสตร์ด าเนินงาน ทั้งด้านความมั่นคงและ
ด้านการพัฒนา และกลุ่มภารกิจงาน  โดยมีพ้ืนที่เป้าหมายหลัก ได้แก่ พ้ืนที่เสริมสร้างความมั่นคง  พ้ืนที่เร่งรัดการ
พัฒนา และพ้ืนที่เสริมสร้างการพัฒนา มีภารกิจงาน 7 กลุ่มภารกิจงาน ตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558 - 2560 ดังนี้  
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 1. กลุ่มภารกิจงานที่ 1 งานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2. กลุ่มภารกิจงานที่ 2 งานอ านวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 
 3. กลุ่มภารกิจงานที่ 3 งานสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศ / สิทธิมนุษยชน 
 4. กลุ่มภารกิจงานที่ 4 งานศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานเจ้าภาพหลัก 
 5. กลุ่มภารกิจงานที่ 5 งานพัฒนาตามศักยภาพของพ้ืนที่ และคุณภาพชีวิตประชาชน 
 6. กลุ่มภารกิจงานที่ 6 งานเพ่ิมประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบาย ฯ  
 7. กลุ่มภารกิจงานที่ 7 งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ.2557- 2560 
กลุ่มจังหวัดภาคใตช้ายแดน ไดน้ านโยบายของรฐับาล แผนการบริหารราชการแผน่ดิน แผนพัฒนา 

เศรษฐกิจ แลสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ ยุทธศาสตร์การพัฒนารายสาขาและแผนพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ 
5 จังหวัดชายแดนใต้ และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ มาเป็นกรอบในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ชายแดน ทั้งนี้โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนเพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือตามศักยภาพของกลุ่มจังหวัด และกระจายความเจริญเติบโตระหว่างจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และน าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน และสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม
จังหวัด โดยก าหนดวิสัยทัศน์ ว่า 

“ศูนย์กลางการพัฒนายางพารา ฮาลาล และการท่องเที่ยว สู่อาเซียน” 
ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 

ศูนย์กลางการพัฒนายางพารา หมายถึง การพัฒนากระบวนการสร้างมูลค่าเพ่ิมยางพารา ทั้งระบบการผลิต 
การแปรรูป และการหาช่องทางการตลาด เพ่ือให้ยางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัด  มี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น อันจะส่งผลให้ประชาชนในกลุ่มจังหวัดมีรายได้เพ่ิมขึ้น โดยสร้างมูลค่าเพ่ิมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ทั้ง
ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า ได้แก่ ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง น้ ายางข้น ยางเครป ยางคอมปาวด์ ผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา 
เป็นต้น ต้นทุนลดลง น้ ายางเพิ่มขึ้น พ้ืนที่ที่เพ่ิมข้ึน ยางมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 
 ศูนย์กลางการพัฒนาฮาลาล หมายถึง การพัฒนาระบบการผลิตสินค้าฮาลาล ซึ่งกลุ่มจังหวัดมีศักยภาพ และ
เป็นวิถีชีวิตของประชาชนในกลุ่ม ให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นอย่างเป็นระบบ ได้มาตรฐานการผลิตของสินค้าฮาลาล สร้างอัต
ลักษณ์สินค้าฮาลาลให้กลุ่มจังหวัด และพัฒนาช่องทางการตลาด ยกระดับสินค้าฮาลาลของกลุ่มสู่สากล  ทั้งที่เป็น
อาหาร (Food) และไม่เป็นอาหาร (Non Food) การใช้ประโยชน์ 82 % เป็นมุสลิม ผ่านมือคน 3 จังหวัดภาคใต้
ชายแดน ในชื่อของ “อัลฟาตอนี” ทั้งนี้จะใช้อีก 13 จังหวัดเป็นฐานสนับสนุนเรื่องฮาลาล ไม่ใช้เฉพาะนิคมฮาลาล
ปัตตานี ย้ายมาใช้เขตอุตสาหกรรมปัตตานี สตูล และสงขลา เพ่ือช่วยขับเคลื่อนให้เร็วขึ้น เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับ
ประชาชน โดยเฉพาะพ่ีน้องที่เป็นมุสลิม ซึ่งมีเปน็จ านวนมากในกลุ่มจังหวัด  
 ศูนย์กลางการพัฒนาการท่องเที่ยว หมายถึง การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงในกลุ่มจังหวัด โดยการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมผู้ให้บริการการ
ท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายภายใต้ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย พัฒนาระบบตลาดและประชาสัมพันธ์ สร้าง
แรงจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัด ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้เยี่ยมเยือน และเพ่ิมรายได้จากการ
ท่องเที่ยวให้มากข้ึน  
เป้าประสงค์รวม  ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น (รายได้ประชากรเฉลี่ยต่อคนต่อปีเพิ่มขึ้น) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 การขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนให้เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ วิธีการที่ ก.น.จ. 
ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนจึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 4 
ยุทธศาสตร์ โดยเรียงตามล าดับความส าคัญดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนากระบวนการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้ายางพารา ทั้งระบบการผลิตการแปรรูป       

และช่องทางการตลาดสินค้ายางพารา  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาสินค้าและบริการฮาลาลให้มีมูลค่าเพ่ิมตามห่วงโซ่อุปทานและสอดคล้องกับ 

ความต้องการของตลาด  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  
พ.ศ. 2557- 2560 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาการค้าการลงทุน และทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน      

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้ายางพารา  ทั้งระบบการผลิต การแปรรูป   
และช่องทางการตลาดสินค้ายางพารา 

เป้าประสงค์ ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
จากการวิเคราะห์ปัญหาด้านยางพารา ได้จัดล าดับความส าคัญของกลยุทธ์ ดังนี้ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร กลุ่มเครือข่าย ผู้ประกอบการทุกระดับของยางและ
ผลิตภัณฑ์ยางให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน  

2. ส่งเสริมและพัฒนาการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต การแปรรูป ยางและผลิตภัณฑ์ยางให้ได้มาตรฐาน  
3. ส่งเสริมช่องทางการตลาดยางและผลิตภัณฑ์ยางสู่อาเซียน 
4. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีและเผยแพร่องค์ความรู้ในการเพ่ิมมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์

ยาง 
5. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งทรัพยากร เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ หน่วย 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ.
2557 

พ.ศ.
2558 

พ.ศ.
2559 

พ.ศ.
2560 

พ.ศ. 
2557 - 2560 

1. ผลผลิตยางพาราเฉลี่ยต่อไร่
เพ่ิมข้ึน 

กิโลกรัม 2 2 3 3 2.5 

2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของปริมาณ
การใช้ยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์
ของสถาบันเกษตรกร 

ร้อยละ 2 2 2 2 2 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสินค้าและบริการฮาลาลให้มีมูลค่าเพิ่มตามห่วงโซ่อุปทานและสอดคล้องกับ 
ความต้องการของตลาด   

เป้าประสงค์ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาสินค้าและบริการฮาลาลของอาเซียน 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
จากการวิเคราะห์ปัญหาด้านยางพารา ได้จัดล าดับความส าคัญของกลยุทธ์ ดังนี้ 

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับและสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจฮาลาลอย่างเป็นระบบ 
2. ส่งเสริม พัฒนา เชื่อมโยงเพ่ือยกระดับและปรับปรุงทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพของวัตถุดิบเพื่อรองรับการ

ขยายตัวด้านฮาลาล 
3. สนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงสินค้าและบริการ  ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาลและ

มาตรฐานสากล 
4. ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรและทรัพยากรมนุษย์ทั้งระบบ  ในการสนับสนุนยุทธศาสตร์   

ฮาลาล 
5. เพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายและการกระจายสินค้า สู่ตลาดฮาลาล AEC และสากล 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ หน่วย 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ.
2557 

พ.ศ.
2558 

พ.ศ.
2559 

พ.ศ.
2560 

พ.ศ. 
2557 - 2560 

1. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของสินค้า
และบริการที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานฮาลาล 

ร้อยละ 10 10 10 10 10 

2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของธุรกิจ
ด้านฮาลาล 

ร้อยละ  10 10 10 10 10 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์ จ านวนผู้เยี่ยมเยือนและรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมข้ึน   

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
จากการวิเคราะห์ปัญหาด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม ได้จัดล าดับความส าคัญของกลยุทธ์ ดังนี้ 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย 
2. พัฒนาระบบตลาดและประชาสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
3. พัฒนาสินค้าและบริการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน หลากหลาย และเป็นภูมิอัตลักษณ์กลุ่มจังหวัด 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการค้าการลงทุน และทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มจังหวัด เชื่อมโยงประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน 

เป้าประสงค์ 1. โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจระบบโลจิสติกส์ ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็น 
   ระบบเพ่ือให้สามารถรองรับการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดและเชื่อมโยงประชาคมอาเซียนได้ 
   อย่างมีประสิทธิภาพ 

          2. ทรัพยากรมนุษย์ได้รับการพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ือเข้าสู่ประชาคม 
              เศรษฐกิจอาเซียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ หน่วย 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ.
2557 

พ.ศ.
2558 

พ.ศ.
2559 

พ.ศ.
2560 

พ.ศ. 
2557 - 2560 

1.จ านวนผู้เยี่ยมเยือนของกลุ่ม
จังหวัดเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 2 2 2 2 2 

2.จ านวนรายได้จากการท่องเที่ยว
ของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมข้ึน  

ร้อยละ 5 5 5 5 5 

3.จ านวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการ
พัฒนาที่เพ่ิมข้ึน  

แห่ง 20 20 20 20 80 
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ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
จากการวิเคราะห์ปัญหาด้านการลงทุนและทรัพยากรมนุษย์ได้จัดล าดับความส าคัญของกลยุทธ์ ดังนี้ 

1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ และระบบป้องกันและบรรเทาอุทกภัยให้มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

2. พัฒนาด่านชายแดน/เมืองชายแดน /เขตเศรษฐกิจให้สามารถรองรับการค้าชายแดน  
3. พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
4. ส่งเสริมอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (Linkage Industry) ให้

มีความเข้มแข็ง  
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ หน่วย 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ.
2557 

พ.ศ.
2558 

พ.ศ.
2559 

พ.ศ.
2560 

พ.ศ. 
2557 - 2560 

1. ร้อยละของจ านวนโครงการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานได้รับการ
ปรับปรุงตามแผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด 

ร้อยละ 3 3 3 3 3 

2. จ านวนกลุ่มเป้าหมายได้รับ
ความรู้เพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

จ านวน
กลุ่ม 

4 4 4 4 16 

3. จ านวนด่านชายแดนที่มีผล
การประเมินความพึงพอใจเกิน
ร้อยละ 50 

จ านวน
ด่าน 

6 7 8 9 9 
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กระทรวง กรม และพ้ืนที่ระดับกลุ่มจังหวัด และจังหวัด เป็นกระบวนการที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ

จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาให้สะท้อนถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  นอกจากนี้การจัดท า
ยุทธศาสตร์หรือการทบทวนยุทธศาสตร์ที่ได้ด าเนินการมาแล้วนั้น มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ยุทธศาสตร์การพัฒนามีความ
เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนมากข้ึน  

จังหวัดปัตตานีได้จัดท าแผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี (ปี พ.ศ. 2558-2561) โดยด าเนินการในการเตรียมจัดท า
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดปัตตานี ซึ่งมีข้ันตอนและด าเนินการ ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1  เตรียมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  ด าเนินการชี้แจง ท าความเข้าใจให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบถึง
วัตถุประสงค์ ความส าคัญ แนวทางและข้ันตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
 ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูล และจัดท าฐานข้อมูลให้ครบถ้วน ทันสมัย ซึ่งได้แก่ ข้อมูลในด้านการเมือง การ
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ของจังหวัด รวมทั้งสภาพปัญหาของประชาชนใน
จังหวัด 
 ขั้นที่ 3 ประเมินสถานภาพปัจจุบันของจังหวัด ด้วยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นจาก
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ทั้งในระดับจังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง โดยร่วมกัน
ให้ความคิดเห็นต่อจัดการท าร่างแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติการ  ตามแนวทางที่  ก.น.จ. ก าหนด ด้วยการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง  ๆ ของจังหวัด ได้แก่ โอกาส และภัยคุกคามหรือ
ข้อจ ากัด และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของจังหวัด ได้แก่ จุดอ่อน จุดแข็งของจังหวัด เพ่ือตอบค าถามว่า 
ปัจจุบันจังหวัดมีสถานภาพอยู่ ณ จุดใด โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ซึ่งได้ข้อสรุปการวิเคราะห์ประเมินสภาวะ
แวดล้อมของจังหวัดปัตตานี ดังต่อไปนี้ 
 สถานการณ์โดยรวม จังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดที่มีสภาพภูมิประเทศและที่ตั้งได้เปรียบจังหวัดอ่ืน  ๆ 
กล่าวคือ ตั้งอยู่ในแนวเขตรอยต่อที่สามารถติดต่อกับสามจังหวัดภาคใต้ชายแดน และจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคใต้   พ้ืนที่มีความสมบูรณ์เหมาะแก่การท าเกษตร  เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่
ส าคัญ  ได้แก่  ยางพารา  ข้าว  และไม้ผล ตลอดจนแนวชายฝั่งทะเลยาวประมาณ  116.4  กิโลเมตร  ถือเป็นแหล่ง
ประมงทะเลที่ส าคัญ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เช่น กุ้งกุลาด า กุ้งขาว ปลาในกระชัง โดยมีโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับ
การประมงเชิงพาณิชย์  เช่น ท่าเทียบเรือขนาดใหญ่  ทีร่องรับทั้งเรือประมงขนาดใหญ่และขนาดเล็ก และอยู่ใกล้กับ
แหล่งท าการประมงในอ่าวไทยและแหล่งท าการประมงระหว่างประเทศ   ซึ่งจากความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตร  
ท าให้เกิดอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการเกษตรขึ้นในพ้ืนที่จ านวนมาก  เช่น  โรงงานแปรรูปสัตว์น้ า  โรงงานแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร  โรงน้ าแข็ง  ท าให้การค้าการลงทุนในจังหวัดปัตตานีมีความเชื่อมโยงกับการเกษตรเป็นอย่าง
มาก นอกจากโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว ยังมีวิสาหกิจชุมชนที่ท าการ แปรรูปผลิตผลการเกษตรเกิดขึ้นเป็นจ านวน
มาก และโรงงานอุตสาหกรรม และวิสาหกิจุชมชนต่างๆเหล่านี้  สามารถเชื่อมโยงตลาดสินค้ากับอัตลักษณ์ของ
จังหวัดปัตตานีที่มีความเป็นวิถีมุสลิมที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกและเป็นแหล่งอารยธรรมที่ส าคัญและมีคุณค่าใน
การผลิตสินค้าฮาลาล เจาะตลาดสินค้าฮาลาลทั้งในและต่างประเทศ   ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลที่มีนโยบาย
สนับสนุนให้จังหวัดปัตตานีเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ฮาลาล โดยจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจในระดับต่างๆ ทั้ง
ระดับชาติ ระดับภาค และกลุ่มจังหวัด รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศในภูมิภาค ( IMT-GT) โดยสามารถ
พัฒนาควบคู่กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่น เชิงประวัติศาสตร์และอารยธรรม 
 อย่างไรก็ตาม ภายใต้ศักยภาพและโอกาสที่เอื้อต่อการพัฒนาของจังหวัดปัตตานีดังกล่าวยังมีปัญหาอุปสรรค
ที่จ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา ได้แก่ ปัญหาความไม่สงบที่มีเหตุการณ์ร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยไม่สามารถเชื่อได้ว่าสาเหตุของเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดจากสาเหตุใด

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและขีดสมรรถนะ 
ในการด าเนินงานพัฒนาจังหวัดปัตตานี  (SWOT Analysis) 
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เป็นสาเหตุที่แท้จริง แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นท าให้แรงงานในพ้ืนที่ขาดแคลน การศึกษาไม่สามารถท าการเรียนการ
สอนได้ตามปกติเหมือนกับพ้ืนที่อ่ืนๆ ปัญหาการว่างงาน เนื่องจากโรงงานบางส่วนปิดกิจการ และปัญหาครอบครัวที่
เกิดจากขาดผู้น าครอบครัว นอกจากนี้ ปัญหาสุขภาพอนามัย ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็น
ฐานทรัพยากรของการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม ปัญหาการยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆ ยังเป็นปัญหาที่ต้อง
แก้ไขเร่งด่วนเช่นเดียวกัน 
  

1.1  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของจังหวัด (เฉพาะที่ส าคัญ) 
 1.1.1 จุดแข็ง (Strengths)  มีปัจจัยส าคัญที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานพัฒนาจังหวัด 
ดังนี้ 

1) มีประชากรนับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 87.25  ของประชากร และมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์และ
มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น  ในการเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ศาสนาอิสลามในดินแดนอุษาคเนย์ที่เรียกขานกันว่า“ระเบียง
เมกกะ” และการครองตนตามวิถีอิสลามของชาวปัตตานีส่วนใหญ่ในปัจจุบัน เป็นจุดแข็งเชิงสัญลักษณ์ที่โลกมุสลิมให้
การยอมรับในอัตลักษณ์ของเมืองปัตตานี สถานะของเมืองปัตตานี (Positioning)   
  2) อ่าวปัตตานีมีทรัพยากรสัตว์น้ า และเป็นแหล่งผลิตสินค้าประมงที่ส าคัญ เนื่องจาก มีชายฝั่งทะเลยาว
ประมาณ 116.4 กิโลเมตร เหมาะแก่การท าประมงทะเล และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง  

3) สภาพภูมิประเทศมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การท าการเกษตร โดยเป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจ เช่น 
ยางพารา ข้าว ปาล์มน้ ามัน มะพร้าว ไม้ผล มีพื้นท่ีเกษตรกรรม ร้อยละ 81.25 ของพ้ืนที่ 
 4) มีอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่รองรับวัตถุดิบทางการเกษตร   โดยเฉพาะการแปรรูปผลผลิตประมง ปัจจุบันมี
โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลและโรงงานปลาบ่น 15 โรงงาน    
 5)  จังหวัดมีศักยภาพในการผลิตอาหารฮาลาล  เนื่องจากมีโรงงานแปรรูปอาหารทะเลที่มีการผลิตและการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ฮาลาลทั้งในและต่างประเทศ  และมีผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ที่สามารถรองรับการผลิต 
และการลงทุนอุตสาหกรรมฮาลาล  อีกทั้งยังมีศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล   มีสถาบันการศึกษาใน
พ้ืนที่ที่สามารถสร้างงานทางวิชาการวิจัยเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าวได้     
 6) มีการรวมกลุ่มของภาคประชาชนเพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างเข้มแข็ง เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคน
ในชุมชน/หมู่บ้าน เช่น กลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพ่ือการผลิต กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
กลุ่มผู้ผลิตสินค้าฮาลาลชุมชนรองรับการพัฒนาซึ่งมีการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็งเป็นจ านวนมาก หลายสาขา เช่น บูดู  
ข้าวเกรียบ  หมวกกะปิเยาะ ผ้าคลุมผม  ผลไม้แปรรูป 

7) มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่เป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ เป็นที่รู้จักและศรัทธา
เลื่อมใสของบุคคลทั่วไป  ลักษณะสังคมพหุวัฒนธรรมของปัตตานีมีจุดร่วมส าคัญที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการ
สร้างจุดขายทางด้านการท่องเที่ยวและพัฒนาผลิตภัณฑ์อ่ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับฮาลาล เพ่ือจับกลุ่มเป้าหมายอ่ืน
ที่ไม่ใช่ตลาดสินค้าและบริการฮาลาล ดังเช่นแนวคิดในการพัฒนาครัวสามวัฒนธรรม  

8) จังหวัดมีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีซึ่งมีผลงานทาง
วิชาการ และการวิจัยที่น ามาใช้ในการพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในพ้ืนที่  
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 1.1.2 จุดอ่อน (Weaknesses) มีเหตุปัจจัยส าคัญท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วน ดังนี้ 
1) ขาดการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ผลผลิตต่อไร่ต่ า ฐานการผลิตยังแคบ  

เกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการน าเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมมาใช้ในการเกษตรส่วนใหญ่ยังคงใช้
รูปแบบและวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม จึงท าให้ผลผลิตที่ได้ต่ ากว่าพ้ืนที่อ่ืน  

2) ขาดการบริหารจัดการด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
3) ปัญหาความยากจน โดยมีสัดส่วนคนจน ร้อยละ 33.49 สูงเป็นล าดับที่ 5 ของประเทศ (ร้อยละ 13.15) 

ในภาพรวมจังหวัดปัตตานีมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อหัวต่ าสุดของภาคใต้ (67,492 บาท) ปัญหาหลักของคนจน
คือ การมีงานชีพที่ไม่มั่นคง การจัดการรายจ่ายที่ไม่สอดคล้องกับรายได้ ทัศนคติในการประกอบอาชีพและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง   

4) ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติมีแนวโน้มลดลงจากการบุกรุกท าลาย และการขยายพ้ืนที่ทางการเกษตร 
(ยางพารา) 

5) ผลิตภาพแรงงานต่ า แรงงานขาดทักษะฝีมือ แรงงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร เป็นแรงงานที่ขาดความรู้ 
ขาดการน าเทคโนโลยีมาเพ่ิมผลิตภาพผลผลิต และมีผลผลิตต่อไร่ต่ า 

6) ภาพลักษณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่  ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน  ท าให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นใจในการลงทุนด้านอุตสาหกรรมฮาลาล   ฟาร์มขนาดใหญ่   
และโรงงานแปรรูปผลผลิต  ไม่มีนักลงทุน  โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่  ขาดแคลน
บุคลากรทางการแพทย์  การดูแล เก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรไม่สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องเนื่องจาก
เกรงปัญหาความไม่ปลอดภัย เป็นต้น 

7) ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพน้ าเสื่อมโทรม ทรัพยากรสัตว์น้ าลดลง  และ
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง ตั้งแต่บริเวณชายฝั่งทะเลในเขต อ.หนองจิก อ.ยะหริ่ง อ.ปะนาเระ                      
อ.สายบุรี ส่งผลกระทบต่อชุมชนชายฝั่ง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง  และการท่องเที่ยว  

8) สินค้าฮาลาลระดับชุมชนจ านวนมากยังไม่เป็นที่ยอมรับด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มาตรฐานบรรจุภัณฑ์ 
ขาดระบบการดูแลคุณภาพสินค้า การจัดการตลาด และการโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพที่จะแข่งขันได้ในตลาด 

9) ปัญหาสุขภาพอนามัย และวิถีทางด้านสุขภาพของชุมชนยังไม่เข้มแข็ง ประชาชนยังขาดความตระหนักใน
การสร้างวิถีสุขภาวะที่ดี และพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคที่ไม่ติดต่อ  โรคที่เป็นปัญหาของชุมชนโดยเฉพาะปัญหาอนามัย
แม่และเด็ก  พบว่า อัตราการตายของมารดาและทารกสูงกว่าระดับประเทศและภาคใต้  โรคความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวาน 

10) การขาดคุณภาพของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของนักเรียนมี
ค่าเฉลี่ยต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศทุกกลุ่มสาระ  ประกอบกับนักเรียน ประชาชนบางส่วนอ่านและเขียนภาษาไทย
ไม่คล่อง  ส่งผลต่อการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ในวิชาอ่ืนๆ และการหาความรู้เพ่ิมเติม  สาเหตุส าคัญ 
คือขาดแคลนครูเฉพาะสาขาวิชาและการสอนไม่ตรงวุฒิทางการศึกษา 

11) ระบบการบริหารจัดการเขตอุตสาหกรรมปัตตานียังไม่มีประสิทธิภาพที่เพียงพอ ขาดการบูรณการ
ระหว่างส่วนราชการ และการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดการสภาพแวดล้ อมยังไม่เป็น
มาตรฐานการจัดการที่เป็นสากล มาตรการในการดึงดูดนักลงทุนขาดแผนการด าเนินงาน และการสนับสนุน
งบประมาณในการพัฒนาที่ต่อเนื่อง ส่วนเขตอุตสาหกรรมฮาลาลปัตตานียังไม่มีการลงทุน ขาดความพร้อมด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย  

12) ปัญหาการขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค  พบว่าครัวเรือนเข้าถึงประปามีเพียงร้อยละ 11.55 ต่ า
กว่าค่าเฉลี่ยประเทศมาก 

13) ขาดความพร้อมทางโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการขนส่งทางน้ า 
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14) ปัญหายาเสพติดยังคงมีการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี  โดยเฉพาะ อ าเภอเมืองปัตตานี         
อ าเภอหนองจิก  อ าเภอยะรัง  และอ าเภอสายบุรี   โดยเฉพาะเยาวชนในเขตชุมชนและมีแนวโน้มจะเพ่ิมข้ึน 

15) การเข้าถึงองค์ความรู้และการสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของประชาชนในจังหวัดปัตตานียังมีน้อย  
ท าให้การตื่นตัวและปรับตัวก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างจ ากัด  โดยเฉพาะในระดับประชาชนหรือชุมชน   
 

1.2  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของจังหวัด (เฉพาะที่ส าคัญ) 
1.2.1 โอกาส (Opportunities) มีเหตุปัจจัยภายนอกที่เอ้ือต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนไปสู่ความ ส าเร็จตาม
วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
 1) การสถาปนาความสัมพันธ์จากสังคมมุสลิมในอาเซียน และโลกอาหรับเอ้ือต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์
และความร่วมมือทางการค้า การพัฒนาทางสังคม  

2) นโยบายการเปิดเสรีทางการค้ากับอาเซียน บวก 3 บวก 6 และประเทศภูมิภาคอ่ืนๆท าให้ความต้องการ
ทางอาหารมุสลิมมีมากขึ้น มีความต้องการอาหารฮาลาลเพ่ิม เนื่องจากการเพ่ิมของประชากรมุสลิมทั่วโลก โดยในปี 
๒๕๕๓ โลกมีประชากรมุสลิมประมาณ 1,600 ล้านคน หรือร้อยละ 23.4 ซึ่งคาดว่าภายในอีก 20 ปี หรือปี 2573 
จ านวนประชากรมุสลิมจะเพ่ิมข้ึนถึง 600 ล้านคน หรือร้อยละ 35  หรือคิดเป็นจ านวน 2,200 ล้านคน 

3 ) นโยบายของรัฐบาลให้ความส าคัญในการพัฒนาด้านพลังงาน โครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระดับพ้ืนที ่

4) ประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียนสามารถใช้เป็นประตูสู่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  การค้า การลงทุนและ
พัฒนาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมแบบข้ามพรมแดนระหว่างโลกมุสลิมได้อย่างสะดวก 

5) รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีพิเศษ ท าให้มี
โอกาสในการพัฒนาในทุกด้าน  

6) นโยบายรัฐบาล  แผนพัฒนาภาคใต้  และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  มีแผนสนับสนุนให้จังหวัดปัตตานี เป็น
ศูนย์กลางอาหารฮาลาล และข้อตกลงในการประชุม IMT-GT มอบให้ไทยเป็นเจ้าภาพด้านผลิตภัณฑ์ฮาลาล และ
บริการฮาลาล  

7) แหล่งเรียนรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จากปราชญ์ชาวบ้านในจังหวัดใกล้เคียง และจาก
สื่อ องค์ความรู้ต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน การสร้างวิถีชีวิต และการท าการเกษตรโดยอาศัยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเกษตรทฤษฏีใหม่  

8) การเปิดกว้างของการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของประชาชน และชุมชนมีมากข้ึน ท าให้โอกาสในการ
เรียนรู้สิ่งใหม่ที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการสร้างวิถีการเรียนรู้ และการก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ปัตตานีสามารถท าได้ง่ายขึ้น 

9) การผสานความร่วมมือทางการค้ากับพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียงคือสงขลา ที่จะเป็นแหล่งรองรับผลผลิตของ
จังหวัด และเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวระหว่างกัน  

10) การเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงกับด่านเข้าออกชายแดนที่ไม่ไกลเกินไปจะท าให้เกิดความสะดวกในการ
เข้ามาเดินทางท่องเที่ยวของนัก ท่องเที่ยวจากประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวมุสลิม และชาวจีน 

11) การมรีะบบการตรวจสอบและการรับรองคุณภาพมาตรฐานคุณภาพสินค้าท้ัง GAP,ISO9001, 
มกอช,มผช. เป็นต้น เป็นนโยบายหลักที่กระทรวงที่เกี่ยวข้องพยายามผลักดันให้ส่วนราชการในพ้ืนที่ด าเนินการให้
ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดผ่านมาตรฐาน ซึ่งมีการสนับสนุนทั้งองค์ความรู้ งบประมาณ และปัจจัยอื่นๆ ที่จ าเป็น 

12) เครือข่าย NGO ในพ้ืนที่ใกล้เคียงที่เป็นรอยต่อสามารถบูรณการการท างานร่วมกับเครือข่ายของจังหวัด 
เพ่ือการเฝ้าระวังอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และการจัดการแบบมีส่วนร่วมที่เข้มแข็ง 



60 

 

1.2.2 ภัยคุกคาม (Threats) มีเหตุปัจจัยภายนอกที่ไม่เอ้ือต่อหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนไปสู่
ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
 1) การแข่งขันด้านการตลาดสินค้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น สินค้าฮาลาล จากประเทศมาเลเซีย   

2) ข้อจ ากัดด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ระหว่างประเทศที่ยุ่งยาก ซับซ้อน ไม่เอ้ืออ านวย ต่อการค้าการ
ลงทุน และการท่องเที่ยว 

3) มีปัญหาน้ ามันเถื่อน ของผิดกฎหมาย ยาเสพติด แรงงาน ต่างด้าว 
4) รัฐมีนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล แต่ขาดการผลักดันในระดับปฏิบัติ และการบูรณการ

เชื่อมโยงการขับเคลื่อนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งท าหน้าที่ในการบริหารจัดการเขตอุตสาหกรรม อีกท้ังการ
เปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อย มีผลต่อความต่อเนื่องของการสนับสนุนเชิงนโยบาย 

5) ปัจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้น ราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ า ท าให้รายได้เกษตรกรไม่แน่นอน 
6) นักลงทุนจากภายนอกขาดความเชื่อมั่นต่อการลงทุนในพ้ืนที่ เนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพ้ืนที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการน าเสนอข่าวสาร 
7) ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนท าให้ธรรมชาติแปรปรวน เกิดอุทกภัย การกัดเซาะชายฝั่ง ส่งผลต่อความ

เสียหายของการผลผลิตทางการเกษตร และวิถีชีวิตของเกษตรกร ส่งผลให้ผลผลิตมีน้อย และไม่ได้คุณภาพ 
8) การแข่งขันของอุตสาหกรรมประมงมีสูง ในขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติลดลงท าให้ต้องมีการน าเข้า

วัตถุดิบจากประเทศใกล้เคียง ซึ่งมีความไม่แน่นอนสูงในด้านราคา และปริมาณวัตถุดิบที่ผู้ประกอบการจะต้องใช้ใน
กระบวนการผลิต อีกท้ังความพร้อมในเชิงการบริหารจัดการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัด ใกล้เคียง เช่น 
สงขลาที่มีศักยภาพมากกว่าผู้ประกอบการในจังหวัดปัตตานีท าให้วัตถุดิบถูกขนส่งเข้าสู่กระบวนการผลิตของโรงงาน
ดังกล่าวมากขึ้น 

 - จุดอ่อน (Weaknesses) มีเหตุปัจจัยส าคัญท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วน ดังนี้ 
1. ขาดการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ผลผลิตต่อไร่ต่ า ฐานการผลิตยังแคบ  

เกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการน าเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมมาใช้ในการเกษตรส่วนใหญ่ยังคงใช้
รูปแบบและวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม จึงท าให้ผลผลิตที่ได้ต่ ากว่าพ้ืนที่อ่ืน  

2. ขาดการบริหารจัดการด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
3. ปัญหาความยากจน โดยมีสัดส่วนคนจน ร้อยละ 33.49 สูงเป็นล าดับที่ 5 ของประเทศ (ร้อยละ 13.15) 

ในภาพรวมจังหวัดปัตตานีมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อหัวต่ าสุดของภาคใต้ (67,492 บาท) ปัญหาหลักของคนจน
คือ การมีงานชีพที่ไม่มั่นคง การจัดการรายจ่ายที่ไม่สอดคล้องกับรายได้ ทัศนคติในการประกอบอาชีพและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง   

4. ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติมีแนวโน้มลดลงจากการบุกรุกท าลาย และการขยายพ้ืนที่ทางการเกษตร 
(ยางพารา) 

5. ผลิตภาพแรงงานต่ า แรงงานขาดทักษะฝีมือ แรงงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร เป็นแรงงานที่ขาดความรู้ 
ขาดการน าเทคโนโลยีมาเพ่ิมผลิตภาพผลผลิต และมีผลผลิตต่อไร่ต่ า 

6. ภาพลักษณ์ความไม่สงบในพื้นที่  ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน  ท าให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นใจในการลงทุนด้านอุตสาหกรรมฮาลาล   ฟาร์มขนาดใหญ่   
และโรงงานแปรรูปผลผลิต  ไม่มีนักลงทุน  โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่  ขาดแคลน
บุคลากรทางการแพทย์  การดูแล เก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรไม่สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องเนื่องจาก
เกรงปัญหาความไม่ปลอดภัย เป็นต้น 
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7. ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพน้ าเสื่อมโทรม ทรัพยากรสัตว์น้ าลดลง  และ
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง ตั้งแต่บริเวณชายฝั่งทะเลในเขต อ.หนองจิก อ.ยะหริ่ง อ.ปะนาเระ                      
อ.สายบุรี ส่งผลกระทบต่อชุมชนชายฝั่ง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง  และการท่องเที่ยว  

8. สินค้าฮาลาลระดับชุมชนจ านวนมากยังไม่เป็นที่ยอมรับด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มาตรฐานบรรจุภัณฑ์ 
ขาดระบบการดูแลคุณภาพสินค้า การจัดการตลาด และการโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพที่จะแข่งขันได้ในตลาด 

9. ปัญหาสุขภาพอนามัย และวิถีทางด้านสุขภาพของชุมชนยังไม่เข้มแข็ง ประชาชนยังขาดความตระหนักใน
การสร้างวิถีสุขภาวะที่ดี และพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคที่ไม่ติดต่อ  โรคที่เป็นปัญหาของชุมชนโดยเฉพาะปัญหาอนามัย
แม่และเด็ก  พบว่า อัตราการตายของมารดาและทารกสูงกว่าระดับประเทศและภาคใต้  โรคความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวาน 

10. การขาดคุณภาพของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของนักเรียนมี
ค่าเฉลี่ยต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศทุกกลุ่มสาระ  ประกอบกับนักเรียน ประชาชนบางส่วนอ่านและเขียนภาษาไทย
ไม่คล่อง  ส่งผลต่อการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ในวิชาอ่ืนๆ และการหาความรู้เพ่ิมเติม  สาเหตุส าคัญ 
คือขาดแคลนครูเฉพาะสาขาวิชาและการสอนไม่ตรงวุฒิทางการศึกษา 

11. ระบบการบริหารจัดการเขตอุตสาหกรรมปัตตานียังไม่มีประสิทธิภาพที่เพียงพอ ขาดการบูรณการ
ระหว่างส่วนราชการ และการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจั งหวัด การจัดการสภาพแวดล้อมยังไม่เป็น
มาตรฐานการจัดการที่เป็นสากล มาตรการในการดึงดูดนักลงทุนขาดแผนการด าเนินงาน และการสนับสนุน
งบประมาณในการพัฒนาที่ต่อเนื่อง ส่วนเขตอุตสาหกรรมฮาลาลปัตตานียังไม่มีการลงทุน ขาดความพร้อมด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย  

12. ปัญหาการขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค  พบว่าครัวเรือนเข้าถึงประปามีเพียงร้อยละ 11.55 ต่ า
กว่าค่าเฉลี่ยประเทศมาก 

13. ขาดความพร้อมทางโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการขนส่งทางน้ า 
 14. ปัญหายาเสพติดยังคงมีการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี  โดยเฉพาะ อ าเภอเมืองปัตตานี  อ าเภอ
หนองจิก  อ าเภอยะรัง  และอ าเภอสายบุรี   โดยเฉพาะเยาวชนในเขตชุมชนและมีแนวโน้มจะเพ่ิมข้ึน 

15. การเข้าถึงองค์ความรู้และการสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของประชาชนในจังหวัดปัตตานียังมีน้อย  
ท าให้การตื่นตัวและปรับตัวก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างจ ากัด  โดยเฉพาะในระดับประชาชนหรือชุมชน   
 

1.3  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของจังหวัด  
- โอกาส (Opportunities) มีเหตุปัจจัยภายนอกที่เอ้ือต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนไปสู่ความ ส าเร็จ

ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
 1. การสถาปนาความสัมพันธ์จากสังคมมุสลิมในอาเซียน และโลกอาหรับเอ้ือต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์
และความร่วมมือทางการค้า การพัฒนาทางสังคม  

2. นโยบายการเปิดเสรีทางการค้ากับอาเซียน บวก 3 บวก 6 และประเทศภูมิภาคอ่ืนๆท าให้ความต้องการ
ทางอาหารมุสลิมมีมากขึ้น มีความต้องการอาหารฮาลาลเพ่ิม เนื่องจากการเพ่ิมของประชากรมุสลิมทั่วโลก โดยในปี 
2553 โลกมีประชากรมุสลิมประมาณ 1,600 ล้านคน หรือร้อยละ 23.4 ซึ่งคาดว่าภายในอีก 20 ปี หรือปี 2573 
จ านวนประชากรมุสลิมจะเพ่ิมข้ึนถึง 600 ล้านคน หรือร้อยละ 35  หรือคิดเป็นจ านวน 2,200 ล้านคน 

3. นโยบายของรัฐบาลให้ความส าคัญในการพัฒนาด้านพลังงาน โครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระดับพ้ืนที่ 

4. ประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียนสามารถใช้เป็นประตูสู่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  การค้า การลงทุนและ
พัฒนาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมแบบข้ามพรมแดนระหว่างโลกมุสลิมได้อย่างสะดวก 
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5. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีพิเศษ ท าให้มี
โอกาสในการพัฒนาในทุกด้าน  

6. นโยบายรัฐบาล  แผนพัฒนาภาคใต้  และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  มีแผนสนับสนุนให้จังหวัดปัตตานี เป็น
ศูนย์กลางอาหารฮาลาล และข้อตกลงในการประชุม IMT-GT มอบให้ไทยเป็นเจ้าภาพด้านผลิตภัณฑ์ฮาลาล และ
บริการฮาลาล  

7. แหล่งเรียนรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จากปราชญ์ชาวบ้านในจังหวัดใกล้เคียง และจาก
สื่อ องค์ความรู้ต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน การสร้างวิถีชีวิต และการท าการเกษตรโดยอาศัยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเกษตรทฤษฏีใหม่  

8. การเปิดกว้างของการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของประชาชน และชุมชนมีมากขึ้น ท าให้โอกาสในการ
เรียนรู้สิ่งใหม่ที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการสร้างวิถีการเรียนรู้ และการก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ปัตตานีสามารถท าได้ง่ายขึ้น 

9. การผสานความร่วมมือทางการค้ากับพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียงคือสงขลา ที่จะเป็นแหล่งรองรับผลผลิตของ
จังหวัด และเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวระหว่างกัน  

10. การเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงกับด่านเข้าออกชายแดนที่ไม่ไกลเกินไปจะท าให้เกิดความสะดวกในการ
เข้ามาเดินทางท่องเที่ยวของนัก ท่องเที่ยวจากประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวมุสลิม และชาวจีน 

11.การมีระบบการตรวจสอบ และการรับรองคุณภาพมาตรฐานคุณภาพสินค้าทั้ง GAP,ISO9001,มกอช
,มผช. เป็นต้น เป็นนโยบายหลักที่กระทรวงที่เกี่ยวข้องพยายามผลักดันให้ส่วนราชการในพ้ืนที่ด าเนินการให้
ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดผ่านมาตรฐาน ซึ่งมีการสนับสนุนทั้งองค์ความรู้ งบประมาณ และปัจจัยอื่นๆ ที่จ าเป็น 

12. เครือข่าย NGO ในพ้ืนทีใ่กล้เคียงที่เป็นรอยต่อสามารถบูรณการการท างานร่วมกับเครือข่ายของจังหวัด 
เพ่ือการเฝ้าระวังอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และการจัดการแบบมีส่วนร่วมที่เข้มแข็ง 
 - ภัยคุกคาม (Threats) มีเหตุปัจจัยภายนอกที่ไม่เอ้ือต่อหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและขับเคลื่อน
ไปสู่ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
 1. การแข่งขันด้านการตลาดสินค้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น สินค้าฮาลาล จากประเทศมาเลเซีย   

2. ข้อจ ากัดด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ระหว่างประเทศที่ยุ่งยาก ซับซ้อน ไม่เอ้ืออ านวย ต่อการค้าการ
ลงทุน และการท่องเที่ยว 

3. มีปัญหาน้ ามันเถื่อน ของผิดกฎหมาย ยาเสพติด แรงงาน ต่างด้าว 
4. รัฐมีนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล แต่ขาดการผลักดันในระดับปฏิบัติ และการบูรณการ

เชื่อมโยงการขับเคลื่อนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งท าหน้าที่ในการบริหารจัดการเขตอุตสาหกรรม อีกท้ังการ
เปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อย มีผลต่อความต่อเนื่องของการสนับสนุนเชิงนโยบาย 

5. ปัจจัยการผลิตมีราคาสูงข้ึน ราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ า ท าให้รายได้เกษตรกรไม่แน่นอน 
6. นักลงทุนจากภายนอกขาดความเชื่อมั่นต่อการลงทุนในพ้ืนที่ เนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพ้ืนที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการน าเสนอข่าวสาร 
7. ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนท าให้ธรรมชาติแปรปรวน เกิดอุทกภัย การกัดเซาะชายฝั่ง ส่งผลต่อความ

เสียหายของการผลผลิตทางการเกษตร และวิถีชีวิตของเกษตรกร ส่งผลให้ผลผลิตมีน้อย และไม่ได้คุณภาพ 
8. การแข่งขันของอุตสาหกรรมประมงมีสูง ในขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติลดลงท าให้ต้องมีการน าเข้าวัตถุดิบ

จากประเทศใกล้เคียง ซึ่งมีความไม่แน่นอนสูงในด้านราคา และปริมาณวัตถุดิบที่ผู้ประกอบการจะต้องใช้ใน
กระบวนการผลิต อีกท้ังความพร้อมในเชิงการบริหารจัดการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัด ใกล้เคียง เช่น 
สงขลาที่มีศักยภาพมากกว่าผู้ประกอบการในจังหวัดปัตตานีท าให้วัตถุดิบถูกขนส่งเข้าสู่กระบวนการผลิตของโรงงาน
ดังกล่าวมากขึ้น 
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วิสัยทัศน์  : แหล่งผลิตผลการเกษตร  และผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพ  บนพื้นฐานความม่ันคงในการด ารงชีวิต 
 

ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 
 การก าหนดจุดหมายปลายทาง (Ends ) ในการพัฒนาจังหวัดปัตตานีแบบบูรณาการ ที่ให้ความส าคัญกับ
การน าความหลากหลายทางด้านวิถีชีวิต จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อ วิธีคิดและมุมมองต่างๆ ที่สามารถ
เชื่อมโยงหลากมิติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่จังหวัดปัตตานีให้ เห็นเป็น
ภาพรวม (Holistic ) ของการพัฒนาที่มุ้งเน้นความสมดุลระหว่างความพอเพียงกับความสามารถในการพัฒนาให้ก้าว
ทันโลกยุคใหม่โดยวางสถานะ (Positioning ) ของจังหวัดปัตตานีให้เป็นแหล่งผลิตผลการเกษตร และผลิตภัณฑ์ 
ฮาลาลที่มีคุณภาพบนพ้ืนฐานการด ารงชีวิตในสังคมอย่างมั่นคงของประชาชน แหล่งผลิตผลการเกษตรที่มีคุณภาพ  
หมายถึง  การเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสมกับการผลิต (GAP) 
และผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพตามความต้องการของตลาดและสามารถเป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรมฮา
ลาลอย่างเพียงพอ   ได้แก่   ผลผลิตสัตว์น้ า   ข้าว ไม้ผลและพืชทางเลือกใหม่ๆ   เป็นผลผลิตที่ได้รับการยอมรับ 
ความเชื่อมั่นจากผู้บริโภค และผู้ใช้ประโยชน์ต่อเนื่อง และเป็นผลผลิตที่เกิดจากการเกษตรเชิงสร้างสรรค์ 
 แหล่งผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพ หมายถึง เมืองที่มีความมุ่งมั่นในการน าปรัชญา วิถีปฏิบัติของศาสนา
อิสลามในส่วนของฮาลาล  มาใช้เป็นธงน า (Flagship ) ในการพัฒนาที่มุ่งไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ตั้งอยู่บนรากฐานของลักษณะภูมิสังคมแบบพหุวัตถุวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน โดยการน าหลักคิด
ในการผลิตและด าเนินวิสาหกิจที่สะอาดปราศจากสิ่งสกปรกปฏิกูลหรือสิ่งอ่ืนใด ซึ่งเป็นที่รังเกียจโดยบัญญัติของ
ศาสนาอิสลาม รวมทั้งของศาสนาอ่ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน อาทิ อาหารเจของคนเชื้อสายจีนในปัตตานี มาเป็น
กรอบอ้างอิงในการพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับการผลิตเพ่ือการบริโภคในชุมชนท้องถิ่นของตนอย่างพอเพียง และ    
การผลิตเชิงพาณิชย์ที่ก าหนดให้สินค้าและบริการของฮาลาลเป็นผลผลิตหลัก (Major Product ) ในการเจาะตลาด
เก่าและสร้างตลาดใหม่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (Niche Market) โดยมีเป้าหมายเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์ฮาลาล ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ฮาลาล  ประกอบด้วย อาหารฮาลาล  ผลิตภัณฑ์ฮาลาล แฟชั่นมุสลิม เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับสตรี 
และบริการฮาลาลเพ่ือไปสู่การเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  เป็นผลิตภัณฑ์ตรา
สัญลักษณ์ของจังหวัดที่สร้างงาน สร้างรายได้แก่จังหวัด 
 ความมั่นคงในการด ารงชีวิต หมายถึงประชาชนในจังหวัดปัตตานีมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความมั่นคงในที่อยู่
อาศัย สุขภาพดี มีการศึกษาสูง อาชีพมั่นคงและรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต รวมทั้งสภาพครอบครัวที่อบอุ่น 
และอยู่ในสังคมที่มีความสงบสุข มีความพร้อมด้านการบริการขั้นพ้ืนฐาน มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีทรัพยากรที่เพียงพอต่อ
การประกอบอาชีพ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสามารถแสดงออกถึงวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี
ของตนเองได้อย่างเสรี มีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมอาเซียน เป็นพ้ืนที่ที่ประชาชนในจังหวัดและ
ประชาชนภายนอกสามารถท่องเที่ยวในจังหวัดได้อย่างปลอดภัย และวางใจ 
 
2. เป้าประสงค์รวมของยุทธศาสตร์    
 2.1 ผลิตภัณฑ์ฮาลาลของจังหวัดมีคุณภาพในระดับสินค้าส่งออก เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศมีมูลค่าผลิตภัณฑ์ฮาลาลไม่น้อยกว่า 2,500  ล้านบาท 
 2.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม เพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.6               
และ 2.8  
 2.3 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดปัตตานีเฉลี่ยต่อหัวไม่น้อยกว่า 85,648 บาทต่อปี  

วิสัยทัศน์จังหวัดปัตตานี 
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 2.4 ชุมชนสามารถลดจ านวนเหตุการณ์ความไม่สงบที่มีผลกระทบต่อชีวิต และทรัพย์สินได้                    
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของชุมชนทั้งหมดในจังหวัด 

2.5 ค่าเฉลี่ยของดัชนีความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานีทั้ง 12 มิติของการประเมินจากกระทรวง             
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
  
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 3.1 ส่งเสริม และพัฒนาแหล่งผลิตผลทางการเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐานการส่งออก (น้ าหนักร้อยละ 30) 

3.2 สร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลและสินค้าแปรรูปจากการเกษตร            
      (น้ าหนักร้อยละ 30) 

  3.3 สร้างความม่ันคงในการด ารงชีวิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ                       
                       (น้ าหนักร้อยละ 20) 
 3.4 พัฒนาชุมชน และท้องถิ่นให้น่าอยู่ เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน (น้ าหนักร้อยละ 20) 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์และความสัมพันธ์ของการวิเคราะห์ศักยภาพและสภาพแวดล้อมตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งผลิตผลทางการเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐานการส่งออก 
1. เป้าประสงค์  

เพ่ิมปริมาณและคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรที่ตรงกับความต้องการของตลาด 
2. ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมายปี 2557-2560 

 
ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 
2557 2558 2559 2560 

1.ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของปริมาณผลิตผลทางการเกษตร 5 10 10 15 
2.ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต
ที่ดีและเหมาะสม (GAP) (พืช,ปศุสัตว์,ประมง) 

5 5 5 5 

3. กลยุทธ์   
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตรได้จัดล าดับความส าคัญของกลยุทธ์  ดังนี้ 
 1) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี และองค์ความรู้ในการเพ่ิมปริมาณ และคุณภาพผลผลิตภาคการเกษตรรองรับ
การส่งออกและการแข่งขัน 
 2) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างผลิตผลทางการเกษตรส่งออก ปัจจัยพ้ืนฐานการผลิตและฐานทรัพยากรให้
เอ้ือต่อการเกษตรและการพ่ึงตนเองทางการผลิตของเกษตรกร 
 3) พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรด้วยกลไกสหกรณ์และระบบวิสาหกิจ
ชุมชน 
 4) ส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจและผลผลิตทางการเกษตรทางเลือกใหม่ที่สอดคล้องกับตลาดผู้บริโภคและ
การพัฒนารองรับประชาคมอาเซียนและการแข่งขันในประชาคมโลก 
 ทั้งนี้ สามารถแสดงความสัมพันธ์ของการวิเคราะห์ศักยภาพ และสภาพแวดล้อมโดยใช้เครื่องมือ  TOWS 
Matrix ดังนี้ 
 

ตารางแสดงความสัมพันธ์ของการวิเคราะห์ศักยภาพ และสภาพแวดล้อมโดยใช้เครื่องมือ TOWS Matrix 
 

ทิศทางเชิงรุก(s+o) ทิศทางเชิงแก้ไข(w+o) 
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเพ่ือเพ่ิมปริมาณและ
คุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าชายฝั่งและการปศุสัตว์ 

น าเทคโนโลยีที่ เหมาะสมมาเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้นและ
ส่งเสริมการผลิตพืชทางเลือกใหม่ที่มีศักยภาพทางการตลาด 
ตลอดจนขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และ
ส่งเสริมการท าการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ า และบังคับใช้กฎหมายในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมส่งเสริมการ
พ่ึงตนเองทางปัจจัยการผลิต 

ทิศทางเชิงป้องกัน(S+T) ทิศทางเชิงรับ(w+T) 
พัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการวาง
แผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือแก้ไข
ปัญหาผลผลิตล้นตลาด 

ปรับระบบการผลิต เพ่ิมทางเลือกใหม่เพ่ือลดความเสี่ยงด้านการ
ผลิตและการตลาด 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์และความสัมพันธ์ของการวิเคราะห์ศักยภาพและสภาพแวดล้อมตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

สร้างมูลค่าเพิ่มและขยายช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลและสินค้าแปรรูปจากการเกษตร 
 

1.เป้าประสงค์  
ผลิตภัณฑ์ฮาลาลและสินค้าแปรรูปจากการเกษตรมีมูลค่าการจ าหน่ายเพิ่มข้ึน 
 

2.ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายปี 2557-2560 
 

 
ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 
2557 2558 2559 2560 

1.ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ฮาลาลและสินค้าแปรรูป
จากการเกษตร 

10 12 14 16 

2.จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 2 3 4 5 
 
3. กลยุทธ์   

จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอุตสาหกรรมได้จัดล าดับความส าคัญของกลยุทธ์ ดังนี้ 
1) เพ่ิมผลิตภาพแรงงานคุณภาพ  และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และ OTOP ให้มีขีด

ความสามารถในการสร้างสรรค์คุณค่าและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ 
2) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ผลิตภัณฑ์ฮาลาลและสินค้าแปรรูปจากการเกษตรให้มีคุณภาพและได้รับ

มาตรฐานฮาลาล 
3) สร้างแบรนด์และขยายช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลและสินค้าแปรรูปจากการเกษตรทั้งในและ

ต่างประเทศ 
4) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และเผยแพร่องค์ความรู้ในการเพ่ิมมูลค่าการผลิตและ

ลดต้นทุนการผลิตสินค้า 
5) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  พร้อม

สร้างแรงจูงใจและบรรยากาศในการส่งเสริมอุตสาหกรรม  การค้า การบริการ และการลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



67 

 

   ทั้งนี้ สามารถแสดงความสัมพันธ์ของการวิเคราะห์ศักยภาพ และสภาพแวดล้อมโดยใช้เครื่องมือ TOWS  Matrix  ดังนี้ 
 

ตารางแสดงความสัมพันธ์ของการวิเคราะห์ศักยภาพ และสภาพแวดล้อมโดยใช้เครื่องมือ TOWS Matrix 
 

ทิศทางเชิงรุก(s+o) ทิศทางเชิงแก้ไข(w+o) 
- ส่งเสริมการผลิต ผลิตภัณฑ์ในวิถีชีวิตของชุมชน เพ่ือ
ขยายตลาดออกสู่ประเทศมุสลิมทั่วโลก 
-เ พ่ิมผลผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมที่หลากหลาย บน
ความถูกต้องตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม ให้ได้รับ
การยอมรับ เพ่ือรองรับตลาดมุสลิมทั้งภายในประเทศ 
และต่างประเทศ โดยเน้นความเข้มแข็งของเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจาก
ภาครัฐอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
- จากจุดแข็งของจังหวัดปัตตานีที่ประชาชนส่วนใหญ่ร้อย
ละ 90 นับถือศาสนาอิสลาม วิถีชีวิตที่เป็นอยู่ของจังหวัด
ปัตตานีจึงอยู่ที่ความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้ง ไทย
พุทธ ไทยมุสลิม และไทยจีน ประกอบกับโอกาสที่ประเทศ
ไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ดังนั้นจึง
เกิดการส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์อาหารพ้ืนบ้าน ให้เป็น
อุตสาหกรรมฮาลาล เพ่ือการส่งออกไปยังประเทศเพ่ือน
บ้านมุสลิม และโลกอาหรับต่อไป 

- พัฒนาการผลิตสินค้ าฮาลาล ให้ มี คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
- ให้รัฐใช้มาตรการในการลงทุน ลดต้นทุนการผลิต เช่น
การลดหย่อนอัตราค่าสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน ภาษี ใน
การเก็บสินค้าห้องเย็น เพ่ือแก้ปัญหาวัตถุดิบขาดแคลน 
ให้สามารถมีสินค้ารับรองการผลิตเพ่ือจ าหน่ายได้ตลอด
ทั้งปี ป้อนผลผลิตได้ทั้งในประเทศและนอกประเทศอย่าง
เพียงพอ 
- ให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ
ส าหรับการจัดหาแหล่งทุน และเพ่ิมมาตรการในการ
ลงทุน 

ทิศทางเชิงป้องกัน(S+T) ทิศทางเชิงรับ(w+T) 
- ส่งเสริมการจัดตั้งเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือกระตุ้น
ให้นักลงทุนเขา้มาลงทุนในจังหวัด  อย่างมีความเชื่อม่ัน 
- เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ขอต่ออายุตราเครื่องหมาย 
ฮาลาลให้คณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยลดหย่อน
อัตราค่าต่ออายุในปีถัดไป 
-  ส่ ง เสริมการประชาสัมพันธ์ เชิงรุก โดยการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดปัตตานี ให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่า
ลงทุน 

- พัฒนาผู้ประกอบการฮาลาล ให้ความรู้ด้านการตลาด 
และการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ 
- พัฒนาบุคลากรด้านการผลิตและการตลาด พร้อมทั้ง
จัดหาตลาดรองรับสินค้า ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหาร
ฮาลาล เพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
-การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการ และผู้ที่จะ
เข้ามาลงทุนในจังหวัดปัตตานี 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์และความสัมพันธ์ของการวิเคราะห์ศักยภาพและสภาพแวดล้อมตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

สร้างความม่ันคงในการด ารงชีวิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อม่ันที่มีต่อรัฐ 
 

1.เป้าประสงค์  
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างความปลอดภัย สามารถด ารงชีวิตในชุมชน/ท้องถิ่นอย่างมีความสุข และมี

ความเชื่อมั่นต่อรัฐ 
 
2.ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายปี 2557-2560 
 

 
ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 
2557 2558 2559 2560 

1. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการรักษา 
   ความปลอดภัย 

80 85 90 95 

2.ร้อยละของจ านวนหมู่บ้านสีขาว (หมู่บ้านปลอดยาเสพติด) 70 80 90 100 
3. ร้อยละของประชากรมีองค์ความรู้และทักษะทางภาษาเพ่ือสื่อสาร 
ในประชาคมอาเซียนและสากล 

65 70 75 80 

4.ร้อยละของครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. 30,000 บาท/
คน/ปี ลดลงปีละ 

20 20 20 20 

 
3.กลยุทธ์   

จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสังคม ได้จัดล าดับความส าคัญของกลยุทธ์ ดังนี้ 
1) เสริมสร้างหมู่บ้าน  ชุมชน อ าเภอ และจังหวัดให้เป็นพื้นที่ร่วมบูรณาการของการพัฒนาสู่สันติสุข 
2) เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามและเฝ้าระวังภัยคุกคามต่อประชาชนและความมั่นคงของ

จังหวัด 
3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน เพ่ือการสร้างคุณภาพชีวิต  ความ

มั่นคง ของการพึ่งตนเองอย่างเท่าทัน 
4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว  ชุมชน และลดปัญหาของเด็กเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส 
5) จัดระบบการส่งเสริมป้องกันและรักษาสุขภาพของประชาชนโดยการมีส่วนร่วม 
6) เสริมสร้างศักยภาพและโอกาสในการท างาน การพัฒนาตนเอง เพ่ือเป็นหลักประกันความมั่นคงในการ

ด ารงชีวิต 
7)  พัฒนาระบบบริการแห่งรัฐ  ยึดหลักภารกิจร่วม  พื้นที่เป็นฐาน  ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
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ทั้งนี้  สามารถแสดงความสัมพันธ์ของการวิเคราะห์ศักยภาพ และสภาพแวดล้อมโดยใช้เครื่องมือ TOWS  Matrix  ดังนี้ 
 

ตารางแสดงความสัมพันธ์ของการวิเคราะห์ศักยภาพ และสภาพแวดล้อมโดยใช้เครื่องมือ TOWS Matrix 
ทิศทางเชิงรุก (s+o) ทิศทางเชิงแก้ไข (w+o) 

1.บูรณาการการปฏิบัติงานก าลังทุกภาคส่วนในการป้องกัน
ปราบปรามทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ 
2.น ากระบวนการด้านศาสนามาสนับสนุนมาตรการในการป้องกัน
การเผยแพร่ระบาดในชุมชน เยาวชน กลุ่มเสี่ยงและผู้เข้ารับการ
บ าบัด 
3.ส่งเสริมบทบาทของภาคประชาชนให้มีความตระหนักและเฝ้า
ระวังชุมชนของตนเอง 
4.ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเพิ่มขีดความสามารถของ
ทรัพยากรมนุษย์รองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน 
5.ส่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
6.ส่งเสริมให้มีเวทีพหุวัฒนธรรมระดับชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน 
7.ส่งเสริมให้มีเวทีพหุศาสนาวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน 
8.ประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ด้านการช่วยเหลือเยียวยา
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มเป้าหมายในเชิงบูรณาการ 
9.ก าหนดเป็นวาระจังหวัดในด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายแก่ส่วนราชการทุกส่วนน าไปสู่การปฏิบัติ 

1.เสริมสร้างความเข้าใจลดความหวาดระแวง
ระหว่างประชาชนกับประชาชน และเจ้าหน้าที่ของ
รัฐกับประชาชน 
2.อ านวยความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายอย่างเสมอ
ภาค 
3.จัดหาอุปกรณ์ที่มีขีดความสามารถในการค้นหา
ตรวจสอบยาเสพติดมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
4.ประสานความร่วมมือกับจังหวัดใกล้เคียงในการ
สกัดกั้นปัญหาร่วมของพื้นที่ 
5.ส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านใน
การพัฒนาขีดความสามารถทรัพยากรมนุษย์
เพิ่มข้ึน 
6.สร้างเครือข่ายในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มเป้าหมายสามารถ
พึ่งตนเอง 
7.จัดระบบประชาสัมพันธ์ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ผ่านช่องทางที่ประชาชนสามารถเข้าถึง 

ทิศทางเชิงป้องกัน(S+T) ทิศทางเชิงรับ(w+T) 
1.ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ในทางบวกของจังหวัดในเชิงรุก 
2.เสริมสร้างความร่วมมือ ความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างรัฐกับ
สื่อมวลชนทุกแขนง 
3.รณรงค์มุ่งเน้นให้ความรู้กับประชาชนทุกกลุ่มได้รับรู้และเข้าใจถึง
โทษและพิษภัยที่ร้ายแรงของยาเสพติด 
4.สร้างความรู้ความเข้าใจร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความไม่สงบภัย
คุกคามในรูปแบบต่างๆ  และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่หลากหลาย 
5.สร้างกระแสสังคม เพื่อให้คนในสังคมมีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือ
เก้ือกูลกัน 
6.ปลูกจิตส านึกแก่เด็กและเยาวชนในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันใน
สังคม และให้เป็นค่านิยมของจังหวัด 
7.บูรณาการกิจกรรมสมาชิกในครอบครัวมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์
ร่วมกัน 

1.เพิ่มทักษะในการป้องกันตนเองและที่ตั้งโดยให้
ชุมชนมีส่วนร่วม 
2.บูรณาการก าลังและอุปกรณ์ทุกภาคส่วนในการ
ตั้งด่านตรวจสกัดก้ันยาเสพติด 
3 .สร้างความเข้มแข็งสถาบันครอบครัวและ 
มีจิตส านึกร่วมพัฒนาเยาวชนให้มีการศึกษาที่ดี 
4 .จัดระบบการให้ความช่วยเหลือประชากร
กลุ่มเป้าหมายอย่างบูรณาการทั้งภาครัฐ เอกชน 
ในพื้นที่ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์และความสัมพันธ์ของการวิเคราะห์ศักยภาพและสภาพแวดล้อมตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 

พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน 
1.เป้าประสงค์  

ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้  
 
2.ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายปี 2557- 2560 
 

 
ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 
2557 2558 2559 2560 

1.จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และใช้ประโยชน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมอย่างชาญฉลาด 

50/50 50/20 50/20 50/20 

2.รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาไม่น้อย
กว่าร้อยละ 

2 2.5 3 3.5 

3.รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) เพ่ิมขึ้น ไม่น้อย
กว่า 1% ของรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง 

1 1 1 1 

4.อัตราการว่างงานจากค่าเฉลี่ยของคนว่างงานในปีที่ผ่านมาของ
จังหวัดปัตตานีลดลง ปีละ 5% 

5 5 5 5 

 
3.กลยุทธ์   

จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสังคม ได้จัดล าดับความส าคัญของกลยุทธ์ ดังนี้ 
1) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มและชุมชนในการสรรสร้างภูมิปัญญาเป็นผลิตภัณฑ์และแหล่งสร้าง

งานสร้างรายได้ และเพ่ิมหมู่บ้านพ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2) ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตที่ดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และพหุวัฒนธรรม 
3) พัฒนาความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
4) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดย  

การมีส่วนร่วมของชุมชน 
5) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคให้มีความพร้อมและมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่ประชาคม

อาเซียน 
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ทั้งนี้  สามารถแสดงความสัมพันธ์ของการวิเคราะห์ศักยภาพ และสภาพแวดล้อมโดยใช้เครื่องมือ TOWS Matrix ดังนี้ 
 

ตารางแสดงความสัมพันธ์ของการวิเคราะห์ศักยภาพ และสภาพแวดล้อมโดยใช้เครื่องมือ TOWS Matrix 
 

ทิศทางเชิงรุก(s+o) ทิศทางเชิงแก้ไข(w+o) 
1) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่
หลากหลายของจังหวัดให้เกิดมูลค่าเพ่ิม เศรษฐกิจ
และสังคม ผ่านกลไกเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง 
ประชาคมอาเซียนและโลกมุสลิม 
2 )พัฒนานวัตกรรมโดยใช้ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน ช่างฝีมือที่
เชี่ยวชาญมีความโดเด่นมีเอกลักษณ์ของตนเองและ
เพ่ิมช่องทางการตลาดโดยประชาคมอาเซียนเข้ามา
รองรับ 
3) เชื่อมโยงข้อมูลและการสื่อสารให้มีความเข้าใจ
ระหว่างชุมชนต่างวัฒนธรรม ตามวิถีชีวิตและ              
อัตลักษณ์ของชุมชน 
4) ขยายผลชุมชนต้นแบบด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การจักการท่องเที่ยว และการจักการ
ภัยพิบัต ิ

1) พัฒนาศักยภาพในการรองรับการท่องเที่ยวสากล
ให้มีมาตรฐานและเชื่อมโยงจังหวัดที่มีด่านชายแดน 
(ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล) 
2) บูรณาการฐานข้อมูลนวัตกรรมทุกระดับเชื่อมโยง
ไปสู่ประชาคมอาเซียน เ พ่ือรองรับการพัฒนา
นวัตกรรม 
3) ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เ พ่ือสร้าง
ความเข้าใจระหว่างชุมชนต่างวัฒนธรรม  
4) บูรณการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวและภัยพิบัติ โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนอย่างเข้มแข็ง 

ทิศทางเชิงป้องกัน(S+T) ทิศทางเชิงรับ(w+T) 
1) สร้างความเชื่อมั่นในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเชิง
บวกและเสริมสร้างมาตรการจูงใจให้มีการเดินทางมา
ท่องเที่ยวมากยิ่งข้ึน 
2) พัฒนานวัตกรรมให้โดดเด่นมีมาตรฐาน พร้อมทั้ง
สร้างลิขสิทธิ์เฉพาะและร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 
3) สร้างความเข้าใจโดยการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง 
แสวงหาจุดร่วม สงวนจุดต่างระหว่างวัฒนธรรมแก่
ชุมชน 
4) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการรับมือภัย
คุกคามจากมนุษย์และธรรมชาติ 

1) พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการท่องเที่ยว
ของบุคลากรโดยเฉพาะมาตรฐานด้านความปลอดภัย 
2) สร้างความร่วมมือระหว่างคู่แข่งทางการค้าโดย
แลกเปลี่ยนข้อมูลและพัฒนานวัตกรรมร่วมกัน 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างชุมชนต่างวัฒนธรรมให้มากข้ึน 
4) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน
เป็นผู้ขับเคลื่อนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
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อย่างไรก็ตาม ภายใต้ศักยภาพและโอกาสทีเอ้ือต่อการพัฒนาจังหวัด จังหวัดปัตตานีจึงขับเคลื่อนโครงการ
พัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ของจังหวัดปัตตานีที่ได้ก าหนดไว้ คือ  
 ด้านเศรษฐกิจ  แบ่งเป็นภาคการเกษตร และภาคการประมง ส าหรับภาคการเกษตรได้มีการส่งเสริมการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่ทดแทนพืชของเดิมที่มีปัญหาด้านราคา และน าระบบโซนนิ่งสินค้าเกษตรมาสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม ส าหรับการประมงมีการขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ เพ่ือให้จังหวัดปัตตานีเป็น
ศูนย์กลางการพาณิชย์ การขุดลอกร่องน้ าปัตตานี เพ่ืออ านวยความสะดวกให้เรือประมงเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่รองรับ
การพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 
 ด้านสังคม  จังหวัดปัตตานีมีประชากรนับถือศาสนาอิสลามจ านวนร้อยละ 87.25 ของจ านวนประชากร
ทั้งหมด โดยมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์และเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ซึ่งมีแหล่งท่องเทียวทางธ รรมชาติ 
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ เป็นที่รู้จักและศรัทธาเลื่อมใสของบุคคลทั่วไป พร้อมทั้งมีการส่งเสริม
การรวมกลุ่มของภาคประชาชนแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ อย่างเข้มแข็ง เช่น กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน ชุมชน
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ รวมทั้งกลุ่มของผู้ผลิตสินค้าฮาลาลชุมชนหลายสาขา เช่น บูดู ข้าวเกรียบ หมวกกะปิเยาะ 
ฮิญาบหรือผ้าคลุมศีรษะ เป็นต้น มีการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเรียนรู้ที่ฟาร์ม จริงที่บ้าน ทั้งนี้
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและรายได้ของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งจังหวัดปัตตานีได้สนับสนุนงบประมาณ
ในด้านดังกล่าวอย่างเต็มท่ี 
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จังหวัดปัตตานีมีการขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ า
และคุณภาพน้ ามีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าชายเลนโดยชุมชนเป็นผู้ขับเคลื่อนอย่างเข้มแข็ง มีการสร้างแหล่งอาศัยของ
สัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) เพ่ือฟ้ืนฟูธรรมชาติและสร้างแหล่งอาศัยน้ า และมีการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยการให้
ความช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในพื้นท่ีประกาศภัยแล้วอย่างทั่วถึง 
 ด้านความม่ันคงในการด ารงชีวิต มีการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง
ปัตตานีเพ่ือการพัฒนาและความมั่นคง โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านการจราจร (ในเขต
เมือง) ไม่ว่าจะเป็นถนนและการติดตั้งแสงสว่าง เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัย มีการขยายผลการ
ด าเนินงานตามแนวคิดทุ่งยางแดงโมเดลให้กับอ าเภออ่ืน ๆ และการอ านวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่
ผ่านศูนย์ด ารงธรรมจงหวัดและศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ พร้อมทั้งติดตาม เยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบในรูปแบบของตัวเงิน และความช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งนี้ เพ่ือตอบวิสัยทัศน์จังหวัดปัตตานี 
“แหล่งผลิตผลการเกษตรและผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพบนพื้นฐานความม่ันคงในการด ารงชีวิต”  
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ศักยภาพของท้องถิ่นในภาพรวมของจังหวัดปัตตานี ประจ าปี 2560 
************** 

1. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ  เพื่อประเมินสถานการณ์พัฒนา โดยใช้เทคนิค  SWOT ANALYSIS 
จุดแข็ง (Strength ) 
 1. ตั้งอยู่ในดินแดนแหลมทอง อันเป็นศูนย์รวมของสังคมพหุวัฒนธรรม 
 2. มีความหลากหลายทางชีวภาพ และทรัพยากรธรรมชาติ 
 3. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านอิสลามศึกษา พุทธศาสนา และประวัติศาสตร์   

4. สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศทีเ่อ้ืออ านวยต่อการพัฒนา 
5. มีสถาบันการศึกษาทุกระดับท่ีหลากหลาย 

 6. มีวัตถุดิบและแหล่งผลิตพร้อมที่จะแปรรูป เช่น อาหารทะเล ผลไม้ ยางพารา ฯลฯ 
 7. มีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ และเชิงพหุวัฒนธรรม 
 8. เป็นเมืองที่มีอารยธรรมและมีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง เป็นที่รู้จักของนานาชาติ 
 9. เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อกับภาคใต้ตอนบนและประเทศชายแดน 
 10. มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ใกล้เคียงกับประชาคมอาเซียน 
  

จุดอ่อน (Weakness) 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
 2. สถาบันครอบครัว ชุมชน สังคมไม่เข้มแข็ง 
 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดการบริการจัดการที่ดีในเชิงประเด็น ที่ส าคัญ เช่น ด้านการจัดการขยะ 
แหล่งน้ า แหล่งท่องเที่ยว สนามกีฬา  การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน นาร้าง นาเกลือ 
 4. ขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม 
 5. ขาดแคลนโรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
 6. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่และไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายในการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดได้อย่างจริงจัง 
 7. ประชาชนบางส่วนขาดความรับผิดชอบ ไม่เคารพกฎหมาย ขาดคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักรู้ใน
สิทธิและหน้าที่ต่อการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น 
 8. ขาดการบูรณาการความร่วมมืออย่างจริงจังระหว่างหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยกันเอง 
 9. นักการเมืองท้องถิ่นรวมทั้งเจ้าหน้าที่บางส่วน ไม่ตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริง 
 10. ประชาชนบางส่วนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนา 
 11. เด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลไม่ทั่วถึง 
 12. ขาดการจัดระบบแรงงานต่างด้าว  
 13. ขาดการจัดการสินค้าทางการเกษตรและสินค้า OTOP 
 14. การบริหารจัดการงบประมาณขาดประสิทธิภาพและการน าแผนพัฒนาไปสู่การพัฒนาทุกระดับตรงตาม
วิถีชีวิต 
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โอกาส (Opportunity) 
 1. พ.ร.บ.การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้  พ.ศ.2553 
 2. เป็นเขตพัฒนาพิเศษตามนโยบายของรัฐ 
 3. มีการสนับสนุนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 4. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 5. มีนโยบายการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ 
   
อุปสรรค (Threat)  
 1. มีปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ท าให้เกิดความหวาดระแวงของประชาชน
และนักท่องเที่ยวนอกพ้ืนที่ 
 2. นโยบายที่ก าหนดโดยส่วนกลาง ยังไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน 
 3. นโยบายการกระจายอ านาจไม่เป็นไปตามแผน 
 4. ขาดความต่อเนื่องของนโยบายรัฐบาล 
 5. นักลงทุนจากภายนอกไม่กล้าเข้ามาลงทุนในพ้ืนที่ 
 6. การบังคับใช้กฎหมายหลายฉบับไม่เอ้ืออ านวยต่อการให้การบริการประชาชน  
 7. การระบาดของยาเสพติดจากพ้ืนที่อ่ืนเข้าสู่พ้ืนที่ 
 8. รัฐจัดสรรงบประมาณยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 
 9. ขาดการสื่อสารระหว่างภาครัฐกับประชาชน (นักการเมือง,ทหาร, ต ารวจ) 
 10. ภาครัฐไม่ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและขาดการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง 
 11. ปัญหาการทุจริต คอรัปชั่น  

 

วิสัยทัศน์          “  เป็นองค์กรในการพัฒนาท้องถิ่น  บริหารจัดการอย่างเสมอภาคและท่ัวถึง   
สร้างสังคมสันติสุข  สู่ประชาคมอาเซียน”  

                        

ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย  7  ยุทธศาสตร์  50  แนวทาง   
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน 
  แนวทางท่ี  1  ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น   

       ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางท่ี  2  ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตร  และปศุสัตว์  ตามแนวทางการเกษตร  
                 ทฤษฎีใหม่สู่นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 

  แนวทางท่ี  3  ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ 
  แนวทางท่ี  4  ส่งเสริมการตลาด  การค้า  การลงทุนในท้องถิ่น 
  แนวทางท่ี  5  ส่งเสริม สนับสนุนให้มีตลาดกลางจ าหน่ายสินค้า 

แนวทางท่ี  6  ส่งเสริม  สนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ์ 
แนวทางท่ี  7  พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดสินค้า  OTOP 
แนวทางท่ี  8  ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนควบคู่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการและ 

                                       การตลาด 
  แนวทางท่ี  9 พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นสินทรัพย์ทางปัญญาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

แนวทางท่ี 10 รณรงค์ให้ความรู้เพื่อสร้างจิตส านึกในการประหยัด การออม และลดหนี้สินในระดับ 
       ครัวเรือน 
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ยุทธศาสตร์ที่  2   พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ   
  แนวทางท่ี  1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาท้ังในระบบ  และ นอกระบบทุกระดับ 

แนวทางท่ี  2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  ศาสนาและ   
                วัฒนธรรม ที่สอดคล้องตามความต้องการของประชาชน 
แนวทางท่ี  3 ส่งเสริม  สนับสนุนบทบาทสถานศึกษา ศาสนสถาน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
แนวทางท่ี  4 ส่งเสริม  สนับสนุนการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
แนวทางท่ี  5 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนได้มีส่วนร่วมในด้านการแสดงออกด้านความคิด  
                 และมีนิสัยรักการเรียน 

  แนวทางท่ี  6 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีคุณธรรมน าความรู้   
      เกิดภูมิคุ้มกันปัญหาทางสังคม 

แนวทางท่ี  7 ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆ   
แนวทางท่ี  8 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว 
แนวทางท่ี 9 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการคุ้มครองเด็ก  สตรี  เยาวชน     

       ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  
แนวทางท่ี 10 ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอดถึงการบ าบัดฟ้ืนฟูทั้ง 
                  ทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ติดยาเสพติด 
แนวทางท่ี 11  ส่งเสริมการป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ 
แนวทางท่ี 12  ส่งเสริมการสร้างสุขภาพตามวิถีชุมชน 
แนวทางท่ี 13  ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาบุคลากรรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
แนวทางท่ี 1  ส่งเสริม  สนับสนุน กิจกรรมด้านการกีฬาการออกก าลังกาย และกิจกรรม  
                นันทนาการ 
แนวทางท่ี 2  ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านการกีฬา  สู่ความเป็นเลิศ 
แนวทางท่ี 3  ส่งเสริม  สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา 
แนวทางท่ี 4  ส่งเสริม  สนับสนุนการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
แนวทางท่ี 5  ปรับปรุง  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมกิจกรรม  การท่องเที่ยวทุกประเภท 
แนวทางท่ี 6  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและการท่องเที่ยว 
แนวทางท่ี 7  พัฒนาระบบบริหารจัดการ  การกีฬาและการท่องเที่ยวแบบบูรณาการโดยเน้นการมี 
                 ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
แนวทางท่ี  8  ส่งเสริม  สนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4    การบริหารจัดการที่ดี   
แนวทางท่ี  1  ส่งเสริมสวัสดิการ  และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร 
แนวทางท่ี  2  ส่งเสริมและพัฒนา เครื่องมือ  เครื่องใช้  และ สถานที่ปฏิบัติงาน  
แนวทางท่ี  3  พัฒนา ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แนวทางท่ี  4  พัฒนาและสร้างระบบการให้การบริการที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็วและมี 

       ประสิทธิภาพ 
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แนวทางท่ี  5  พัฒนาส่งเสริมระบบประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์กร  รองรับการเข้าสู่ 
       ประชาคมอาเซียน   

แนวทางท่ี  6 ส่งเสริมกระบวนการติดตามและประเมินผลของหน่วยงานแบบมีส่วนร่วม 

ยุทธศาสตร์ที่  5  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน   
แนวทางท่ี  1 ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง  บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน  เขื่อน ระบบระบายน้ า   

      ระบบชลประทานขนาดเล็ก  และท่าเทียบเรือ 
แนวทางท่ี  2 พัฒนาปรับปรุงระบบจราจร  และการขนส่ง 
แนวทางท่ี  3 จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง 
แนวทางท่ี  4 ก่อสร้าง  ปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค  บริโภค  และระบบประปา  
แนวทางท่ี  5 จัดท าผังเมืองและผังต าบล  

 

ยุทธศาสตร์ที่  6  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน   
แนวทางท่ี  1 คุ้มครอง  ดูแล  และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
แนวทางท่ี  2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและพัฒนา 

      ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี  3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 
แนวทางท่ี  4 จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 
แนวทางท่ี  5 ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและป้องกันภัยพิบัติ  
  

ยุทธศาสตร์ที่  7  ส่งเสริมการรักษาความม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข   
แนวทางท่ี  1 ส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัย  ในชีวิตและทรัพย์สินของ 

                                     ประชาชน 
แนวทางท่ี  2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยใน 

      ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดสันติสุข  
แนวทางท่ี  3 ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานป้องกันและ 
             บรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 

                         

         ******************** 
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