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สวนที่ 3

การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ
การนําแผนไปสูการปฏิ บัติ การติดตามและการประเมิน ผลแผนพั ฒ นาสามป เปนขั้น ตอนที่
สําคัญ จะตองดําเนิ นการต อเนื่ องจากขั้น ตอนอนุมัติและประกาศใชแผนพั ฒ นาสามป กลาวคือเมื่ อผูบ ริห าร
ประกาศใชแผนพัฒนาสามป และไดจัดทํางบประมาณรายจายประจําปแลว หนวยงานเปนผูนําแผนพัฒนาสามป
ไปสูการปฏิบัติ เพื่อใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ความหมาย
การนําแผนไปสูการปฏิบตั ิ
เปนการนําโครงการ / กิจกรรม ที่ไดกําหนดไวในแผนพัฒนาสามป ไปดําเนินการใหบรรลุตาม
เปาหมาย โดยตองกําหนดองคกรที่รับผิดชอบ และวิธีการดําเนินการ
การติดตาม
เปนขั้นตอนในการตรวจสอบผลการดําเนินการของแผนงาน / โครงการ ตามแผนพัฒนาสามป
วาไดปฏิบัติตามขั้นตอน / กิจกรรม ที่กําหนดไวในแผนงาน / โครงการ หรือไม มีการใชทรัพยากรตาง ๆ อยาง
มีประสิทธิภาพหรือไม และอยูในระยะเวลา งบประมาณที่ใชในการดําเนินการตามที่กําหนดไวหรือไม
การประเมินผล
เปนขั้นตอนการตรวจสอบ แผนงาน / โครงการ ที่นําไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคหรือไม

3.1 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
3.1.1 วิสัยทัศนในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเลชุบศร
“ทะเลชุบศรนาอยู
ควบคูธรรมาภิบาล

เสริมสรางการศึกษาแหลงเรียนรู
มุงสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”

3.1.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในชวงสามปขององคการบริหารสวนตําบลทะเลชุบศร
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
แนวทางการพัฒนา
1. การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา แหลงน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค
2. การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน รางระบายน้ํา ทอระบายน้ํา และสะพาน
3. การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบโทรศัพทสาธารณะ
ยุทธศาสตรที่ 2 เสริมสรางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
1. แนวทางการเสริมสรางการศึกษาและพัฒนาแหลงเรียนรู
2. แนวทางการอนุรักษศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น
3. แนวทางการสงเสริมดานกีฬา และการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาดานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
แนวทางการพัฒนา
1. แนวทางการพัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตในสังคม พรอมนอมนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. แนวทางการพัฒนาและสงเสริม เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส
3. แนวทางการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบรอย
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และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาดานสาธารณสุขสิ่งแวดลอมและสงเสริมการเกษตร
แนวทางการพัฒนา
1. แนวทางการพัฒนาเรียนรูดานสาธารณสุขพื้นฐาน
2. แนวทางการควบคุมและปองกันโรค
3. แนวทางการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
4. แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและสงเสริมการเกษตร
ยุทธศาสตรที่ 5 การบริการประชาชนโดยใชหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา
1. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
3. ปรับปรุงระบบขอมูล เทคโนโลยีสารสนเทศและสรางนวัตกรรมในการทํางาน
4. แนวทางการสงเสริมการเรียนรูดานการเมือง การปกครองแกประชาชนและสงเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย

วิสัยทัศนการพัฒนาจังหวัดลพบุรี

“ฐานการผลิตอาหารปลอดภัย พลังงานทดแทน ทองเที่ยวอารยธรรม”
ยุทธศาสตรจังหวัดลพบุรี
ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค

1. เพิ่มผลผลิต สรางมูลคาเพิ่ม
1. รายไดภาคเกษตรเพิม่ ขึ้น
สินคาเกษตร และผลิตภัณฑอาหาร 2. ลดตนทุนการผลิตและผลิตสินคาใหได
ปลอดภัย
มาตรฐาน
3. ยกระดับผูประกาอบการ SMEs และ
สถาบันเกษตรกรเพื่อการแขงขัน
2. พัฒนาและสงเสริมพลังงาน
ทดแทน

ประเด็นยุทธศาสตร
3. การบริหารจัดการการ
ทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ

4. พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและ
นาอยู

1. ผูประกอบการดานการลงทุนพลังงาน
ทดแทนเพิ่มมากขึ้น
2. ลดคาใชจายในครัวเรือน
3. เพิ่มผลผลิตภาคการเกษตร

เปาประสงค
1. รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึน้
2. จํานวนแหลงทองเที่ยวที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
3. จํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น

1. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
2. เสริมสรางลพบุรีใหเปนระเบียบเรียบรอย
และนาอยู
5. เสริมสรางความมั่นคงและความ 1. ประชาชนมีความรูร ัก สามัคคี ปรองดอง

กลยุทธหลัก
1. เสริมสรางกระบวนการผลิตและการ
แปรรูปอาหารปลอดภัยตามมาตรฐาน
2. พัฒนาผูประกอบการเพื่อการแขงขัน
ในประเทศและตางประเทศ
3. สงเสริมการตลาด การบริการสินคา
เกษตรและผลิตภัณฑปลอดภัย
1. สงเสริมการลงทุนผูประกอบการดาน
พลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น
2. ลดคาใชจายดานพลังงานในครัวเรือน
และในกระบวนการผลิตของสถาน
ประกอบการ
3. สงเสริมการใชพลังงานทดแทนในภาค
การเกษตร
กลยุทธหลัก
1. พัฒนาแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการ
ทองเที่ยวใหมีคุณภาพและทั่วถึง
2. พัฒนามูลคาอาหารและผลิตภัณฑ
ชุมชน สนับสนุนการทองเที่ยว
3. สงเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ
และบริการทางการทองเที่ยว
1. พัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2. พัฒนาเมืองสะอาดและนาอยู
1. เสริมสรางกระบวนการปรองดอง
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เปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง

สมานฉันทแบบมีสวนรวม
2. สังคมมีความปลอดภัยและสงบสุข

สมานฉันท
2. สรางความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
3. จัดระเบียบและสรางความปลอดภัย
ทางสังคม

3.1.3 กรอบยุทธศาสตรและแนวทางพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี
ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิง
สรางสรรค

แนวทางการพัฒนา
1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การผังเมือง แหลงน้ํา สาธารณูปโภค
สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน
1.2 การพาณิชยและการสงเสริมการลงทุน
1.3 การสงเสริมการมีอาชีพ การมีงานทําและความเขมแข็งของหมูบาน/ชุมชน
1.4 การสงเสริมกระบวนการเรียนรูการเกษตรตามแนวพระราชดําริ และ
การทําเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย
1.5 การสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคและตอยอดภูมิปญ
 ญาไทย
1.6 การสงเสริมและสนับสนุนพลังงานสะอาด
2. บริหารจัดการดานการทองเที่ยว
2.1 การพัฒนาแหลงทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู
2.2 การสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยว
2.3 การยกระดับมาตรฐานการใหบริการและปจจัยสนับสนุนการทองเที่ยว
ในดานโครงสรางพื้นฐาน
3. เพิ่มขีดความสามารถทาง
3.1 สงเสริมความเขมแข็งใหกับชุมชนและครอบครัวอบอุน และปลอดยา
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ
เสพติด
3.2 การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา
และผูด อยโอกาส
3.3 การสงเสริมสาธารณสุข กีฬา กิจกรรมนันทนาการและการพักผอน
หยอนใจ
3.4 การสงเสริมศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
3.5 การสงเสริมและพัฒนาการศึกษาและแหลงเรียนรูอยางหลากหลาย
และทันสมัย
3.6 การสงเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบรอย
และการบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 4.1 การคุมครอง ดูแล บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
4.2 การกําจัดขยะอยางถูกสุขลักษณะ และจัดหาศูนยกําจัดขยะและ
ระบบบําบัดน้ําเสียรวม
4.3 การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ
5. การบริหารจัดการองคกร
5.1 การสงเสริมหลักการทํางานแบบบูรณาการในการพัฒนาทองถิ่น
ปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ 5.2 การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบฐานขอมูล
5.3 การสรางมาตรฐานการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี
ความโปรงใส
5.4 การปรับปรุงระบบควบคุมภายใน
5.5 การสงเสริมวัฒนธรรมองคกร ดวยหลักคุณธรรม จริยธรรมสราง
ความสามัคคีและทีมงานในหนวยงาน
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3.1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
วิสัยทัศน
“สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง”
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑
ภายใตสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลตอทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑
สะทอนใหเห็นวา ประเทศไทยยังตองเผชิญกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่ผันผวนซับซอน
และคาดการณผลกระทบไดยาก แมวาในภาพรวมสังคมไทยมีภูมิคุมกันเพิ่มขึ้น และมีภูมิคุมกันที่แข็งแกรงแตกตางกัน
ไปทั้ งในระดับป จเจก ครอบครัว ชุ มชน และสั งคม แต ก็ยังไมเพี ยงพอที่จะรองรับสถานการณการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหประเทศตองเผชิญกับความเสี่ยงในหลายมิติ โดยเฉพาะความเสี่ยงจากการ
บริหารภาครัฐที่ออนแอ โครงสรางเศรษฐกิจที่ไมสามารถรองรับการเติบโตอยางยั่งยืน ทั้งความเสี่ยงจากความเสื่อม
ถอยของคานิยมที่ดีงามในสังคมไทย ความเสื่อมโทรมของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และความเสี่ยงดาน
ความมั่นคงของประเทศ จึงจาเปนตองนาภูมิคุมกันที่มีอยูพรอมทั้งสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งขึ้นภายใตหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเสริมสรางทุนที่มีอยูของประเทศใหเขมแข็ง ทั้งทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และ
ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม เพื่อเตรียมพรอม
ใหประเทศสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตไดอยางยั่งยืน

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงมีแนวคิดที่มีความตอเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ ๘-๑๐ โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” รวมทั้ง
“สรางสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ และขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ เพื่อใหการ
พั ฒ นาและบริหารประเทศเป นไปบนทางสายกลาง เชื่ อมโยงทุ กมิ ติ ของการพั ฒ นาอย างบู รณาการ ทั้ งคน สั งคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและการเมือง โดยมีการวิเคราะหอยาง “มีเหตุผล” และใชหลัก “ความพอประมาณ” ใหเกิด
ความสมดุลระหวางมิ ติทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ ความสมดุลระหวางความสามารถในการพึ่ งตนเองกับการ
แขงขันในเวทีโลก ความสมดุลระหวางสังคมชนบทกับเมือง เตรียม “ระบบภูมิคุมกัน” ดวยการบริหารจัดการความ
เสี่ ยงให เพี ยงพอ พร อมรั บผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงทั้ งภายนอกและภายในประเทศ ทั้ งนี้ การขั บเคลื่ อน
กระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนตองใช “ความรอบรู” ในการพัฒนาดานตางๆ ดวยความรอบคอบ เปนไปตามลาดับ
ขั้นตอน และสอดคลองกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งเสริมสรางศีลธรรมและสานึกใน “คุณธรรม” จริยธรรมในการ
ปฏิบัติหนาที่และดาเนินชีวิตดวย “ความเพียร” จะเปนภูมิคุมกันที่ดีใหพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งใน
ระดับปจเจก ครอบครัวชุมชน สังคม และประเทศชาติ
0

0

การกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงตองเรงสราง
ภู มิคุมกันเพิ่ มขึ้นในมิติการพั ฒนาด านต างๆ เพื่ อป องกันป จจัยเสี่ยงที่ สังคมไทยตองเผชิ ญ และเสริมรากฐานของ
ประเทศดานตางๆ ใหเขมแข็ง ควบคูไปกับการใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพ กาวทันตอ
การเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเข าถึ งทรัพยากรและไดรับประโยชน จากการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมอยางเป นธรรม
รวมทั้งสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม และความคิดสรางสรรคบนพื้นฐานการผลิต
และการบริโภคที่ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นําไปสูการพั ฒนาประเทศที่ มั่นคงและยั่ งยืน โดยมี การกํ าหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนา ดังนี้
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1. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม ใหความสําคัญกับ
- การสร างความมั่ น คงทางเศรษฐกิ จและสั งคม ให ทุ กคนในสั งคมไทยควบคู กั บ การเสริ มสร างขี ด
ความสามารถในการจั ดการความเสี่ ยงและสรางโอกาสในชีวิตให แกตนเอง มุงปรับโครงสรางเศรษฐกิจให มีฐานการ
พั ฒนาที่ ท่ั วถึ งและยั่ งยื น พั ฒนาเศรษฐกิ จฐานรากที่ มี ความหลากหลายและแข็ งแกร งมากขึ้ น ส งเสริ มการจั ดสรร
ทรัพยากรใหเกิดความเป นธรรม ปรับโครงสรางภาษีทั้งระบบใหสนับสนุนการกระจายรายไดและเปนเครื่องมือสราง
ความเปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและการถือครองทรัพยสิน พัฒนาการใชประโยชนเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
เขาถึงขอมูลขาวสารในการพัฒนาอาชีพ สงเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสั งคมแก คนในสังคมไทย รวมทั้ งยกระดั บคุ ณภาพระบบการคุ มครองทางสังคมให ครอบคลุมทุ กคนอย างทั่ วถึ ง
สอดคลองกับความตองการและความจําเปน

- การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เนนการสรางภูมิคุมกันระดับปจเจก และสราง
การมีสวนรวม ในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ มุงพัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมี
ชองทางการเขาถึงอยางเทาเทียมและทั่วถึง การจัดหาที่อยูอาศัยของผูมีรายไดนอย การเขาถึงระบบสาธารณูปโภค
พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการเงินฐานรากและระบบการออมที่
หลากหลาย เสริมสรางเจตคติดานความเสมอภาคระหวางหญิงและชาย และพัฒนาระบบฐานขอมูลในการคุมครอง
ทางสังคมใหครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธิ และสามารถเขาถึงบริการอยางมีประสิทธิภาพ
- การเสริ มสร างพลั งให ทุ กภาคส วนสามารถเพิ่ มทางเลื อกการใช ชี วิตในสั งคมและมี ส วนร วมในเชิ ง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไดอยางมีคุณคาและศักดิ์ศรี ใหทุกคนสามารถแสดงออกทางความคิดอยางสรางสรรค
เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปญหาของชุมชนดวยตนเอง สนับสนุนการรวมกลุมอาชีพที่
สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ สงเสริมใหภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนพลังรวม
ในการพัฒนาสังคม พัฒนามาตรฐานระบบการคุมครองผูบริโภคเพิ่มชองทางการเขาถึงขอมูลและองคความรูเกี่ยวกับ
สิทธิของผูบริโภค ส งเสริมบทบาทสตรีในระดั บการบริหารและการตัดสิ นใจทั้ งในระดับชาติและระดับทองถิ่นเพื่ อ
สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
- การสานสรางความสัมพันธของคนในสังคม ใหมีคุณคารวมและตระหนักถึงผลประโยชนของ
สังคม และเสริมสรางการบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส มีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบที่
รัดกุม
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับ
- การปรับโครงสรางและการกระจายตัวประชากรใหเหมาะสม
- การพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง มุงพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวงวัย
- การสงเสริมการลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพอยางเปนองครวม โดยสรางเสริมสุขภาวะคนไทย ใหมี
ความสมบูรณแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ
- การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต มุงสรางกระแสสังคมใหการเรียนรู เปนหนาที่ของคนไทยทุกคน
มีนิสัยใฝรู รักการอาน
- การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม
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3. ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ใหความสําคัญกับ
- การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน
- การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐใหความสําคัญกับการวิจัย และ
พัฒนาอยางตอเนื่อง
- การสรางมูลคาเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดหวงโซการผลิต
- การสรางความมั่นคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกร
มุงพัฒนาระบบการสรางหลักประกัน
รายไดของเกษตรกรใหมีความมั่นคงและครอบคลุมเกษตรกร
- การสรางความมั่นคงดานอาหาร และพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน โดย
สงเสริมใหเกษตรกรปลูกตนไมและปลูกปาโดยชุมชนและเพื่อชุมชนเพิ่มขึ้น
- การสรางความมั่นคงดานพลังงานชีวภาพ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเขมแข็งภาค
เกษตร
- การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน
4. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน ใหความสําคัญกับ
- การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดยสรางความเขมแข็งใหกับ
ผูประกอบการ
- การพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ใหเปนพลังขับเคลื่อนการปรับโครงสราง
เศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน เนนการนําความคิดสรางสรรค ภูมิปญญาทองถิ่นทรัพยสินทางปญญา
วิจัยและพัฒนาไปตอยอด ถายทอด
- การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันที่มีประสิทธิภาพ เทาเทียม และเปนธรรม มุงพัฒนาตลาด
เงิน และตลาดทุน รวมทั้งกาลังแรงงานใหเอื้อตอการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ พัฒนาระบบการจัดการทรัพยสนิ
ทางปญญา พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสของประเทศ ใหเชื่อมโยงการขนสงทั้งภายในประเทศ
และระหวางประเทศ
- การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีเสถียรภาพ ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการดาน
การเงิน โดยดําเนินนโยบายการเงินที่มีความเหมาะสมกับสถานการณแวดลอมและทันตอเหตุการณ
5. ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
ใหความสําคัญกับ
- การพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกส ภายใตกรอบความรวมมือในอนุ
ภูมิภาคตางๆ
การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันระดับอนุภูมิภาคมุงพัฒนาพื้นที่ใน
ภูมิภาคตางๆ ของประเทศใหเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตใหเปนฐานการ
พัฒนาดานอุตสาหกรรม การเกษตร และการทองเที่ยว พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดน
- การสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน
- การเขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศและภูมิภาคภายใตบทบาทที่สรางสรรค
- การสรางความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยการเคลื่อนยาย
แรงงาน และการสงเสริมแรงงานไทยในตางประเทศ
- การมีสวนรวมอยางสําคัญในการสรางสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ปองกันภัยจากการกอการ
รายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพรระบาดของโรคภัย
- การเสริมสรางความรวมมือที่ดีระหวางประเทศ ในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อยางมีจริยธรรมและไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
- การเรงรัดการใชประโยชนจากขอตกลงการคาเสรีที่มีผลบังคับใชแลว
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ทองถิ่น

- การสงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย
- การปรับปรุงและเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ ตั้งแตระดับชุมชน

6. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับ
- การอนุรักษ ฟนฟู และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- การปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพรอมไปสูการเปนเศรษฐกิจและ
สังคมคารบอนต่ําและเปนมิตรกับ
- การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- การเตรียมความพรอมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
- การสรางภูมิคุมกันดานการคาจากเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
- การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวของกับกรอบความตกลงและพันธกรณีดาน
สิ่งแวดลอมระหวางประเทศ
- การควบคุมและลดมลพิษ มุงลดปริมาณมลพิษทางอากาศ
- การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส
และเปนธรรมอยางบูรณาการ
3.1.5 แผนการบริหารราชการแผนดิน (รัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทรโอชา)
พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภานิติบัญญั ติ
แหงชาติ เมื่อวันศุกรที่ 12 กันยายน 2557 หลักการนโยบายบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล มีนโยบายใน
เรื่องตาง ๆ จําแนกเปน 11 ดาน ซึ่งรัฐบาลไดนํายุทธศาสตรการพัฒนาประเทศวาดวย การเขาใจ เขาถึง และ
พัฒ นา ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหั ว มาเป นหลักสําคัญ ใชปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ยง ซึ่งทรงเน น ความพอดี พอสมควรแกฐ านะ ความมีเหตุมีผล และการมีภู มิคุมกัน มาเปน แนวคิ ด ใช
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 แนวทางของคณะรักษาความสงบแหงชาติและความตองการ
ของประชาชน ซึ่งแสดงออกมาโดยตอลดและนาจะชัดเจนขึ้นในชวงเวลาแหงการออกแบบการปฏิรูปประเทศ เปน
แนวทางกําหนดนโยบาย ดังนี้
1. การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ
3. การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม และการสรางโอกาส การเขาถึงบริการของรัฐ
4. การศึกษาและการเรียนรู การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5. การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข สุขภาพของประชาชน
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7. สงเสริมบทบาทการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน
8. การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม
9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชน
อยางยั่งยืน
10. การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
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11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
คานิยมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซึ่งเปนสถาบันหลักของชาติในปจจุบัน
2. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม
3. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย
4. ใฝหาความรู หมั่นศึกษา เลาเรียน ทางตรงและทางออม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน
7. เขาใจ เรียนรู การเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ที่ถูกตอง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ
9. มีสติ รูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
10. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจาย จําหนายและขยายกิจการ เมื่อมี
ความพรอม โดยมีภูมิคุมกันที่ดี
11. มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา หรือกิเลส มีความละอายและเกรง
กลัวตอบาป ตามหลักของศาสนา
12. คํานึงถึงประโยชนของสวนรวม และตอชาติ มากกวาผลประโยชนของตนเอง
3.1.6 นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลทะเลชุบศร
1. นโยบายเรงดวน
1.1 เปดโอกาสให ป ระชาชนเขาถึง และมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น เพื่ อให เป น ขอมู ลในการ
พัฒนาตําบลทะเลชุบศร ใหมีความเจริญกาวหนา ตอไปในอนาคต
1.2 จัดสํ ารวจถนนทุ กเส น ทาง ท อระบายน้ํ า รางระบายน้ํา ที่ มีอยูเพื่ อดํ าเนิน การซอมแซมสว นที่
เสียหายใหคงสภาพพรอมใชงาน
1.3 ดําเนินการซอมแซม และติดตั้งไฟฟาสองสวาง ตามเสนทางหลักทุกหมูบานตามความจําเปนและ
เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
1.4 ปรับปรุงการใหบริการประเภทตาง ๆ การอนุมัติ การออกใบอนุญาต การรับชําระภาษี ใหมีความ
สะดวก รวดเร็ ว ลดขั้ น ตอนการดํ า เนิ น งาน เพื่ อ ให ผู รั บ บริ ก ารมี ค วามพึ งพอใจ และเป น การส งเสริ ม ให
ผูประกอบการธุรกิจ มีความเชื่อมั่น พรอมที่จะเขามาลงทุนในพื้นที่หรือลงทุนเพิ่ม

1.5 สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรม และผลิตภัณฑชุมชนเพื่อการสรางเอกลักษณและการผลิต
สินคาในทองถิ่น สนับสนุนใหชุมชน วิสาหกิจชุมชนใชทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่น ผนวกกับองคความรู
สมัยใหม เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินคาและบริการ
2.นโยบายดานการเมือง การบริหารและการพัฒนาองคกร
2.1 การพัฒนาดานการเมือง ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล
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2.2 การพั ฒ นาบุ ค ลากรและกระบวนการบริ ห าร ส งเสริ ม ให มี ก ารฝ ก อบรมศึ ก ษาดู งาน สรา ง
กระบวนการเรียนรู เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับแกสมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการ พนักงานและลูกจาง
3. นโยบายดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3.1 การส งเสริ ม อาชี พ สนั บ สนุ น ให มีก ารจัด การฝก อบรมเพื่ อ สงเสริม อาชีพ พั ฒ นาทั ก ษะในการ
ประกอบอาชีพ ตลอดจนวิชาการตาง ๆ เพื่อปรับปรุงและแปรรูปผลผลิต รวมทั้งเพิ่มมูลคาสินคา ซึ่งกอใหเกิด
ผลผลิตและการสรางงาน ตามแนวทาง “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยสามารถพึ่งตนเองและดํารงอยูอยางมั่นคง
3.2 ยกระดับ ความสามารถในการแขงขั นและขยายช องทางการตลาดของธุรกิ จอุตสาหกรรม ธุรกิ จ
บริการในทองถิ่น และธุรกิจวิสาหกิจชุมชน ใหเขาสูระบบเศรษฐกิจสรางสรรคในการผลิตสินคาและบริการที่มี
คุณคาและคุณภาพสูง ซึ่งจะตองสรางคนที่มีฐานความรู ความชํานาญ และความคิดสรางสรรค ตอยอดความรูสู
การสรางนวัตกรรมจากงานวิจัย พัฒนา สรางตราสินคาใหมจากภูมิปญญาทองถิ่น โดยเฉพาะงานศิลปหัตถกรรม
ผลิตภัณฑชุมชน และอื่น ๆ
3.3 ดําเนิ นการจัดระบบสวัสดิ การทางสังคม ใหความช วยเหลือ ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูป วยเอดสและ
ผูดอยโอกาสในสังคม อยางทั่ วถึงและเท าเทีย มกัน สงเสริมใหมีการจัดกิ จกรรมรวมกัน เช น การอบรมให
ความรู สนับสนุน การถายทอดความรู ภูมิปญญาดั้งเดิมแกชุมชน มีสวนรวมพัฒนาระบบคลังสมอง
3.4 สงเสริมการศึกษาทุกระดับ โดยดําเนินการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการถายโอนสถานศึกษา
สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ และเพียงพอแกความ
ตองการ สงเสริมการเรียนรูและการปฏิบัติทางดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัย
และพัฒนาการอยางมีคุณภาพ โดยคํานึงถึงการสรางความเสมอภาคและความเปนธรรมใหเกิดแกประชาชนทุก
กลุม
3.5 สงเสริมกีฬาและนันทนาการ สงเสริมใหประชาชนทุกระดับ มีโอกาสออกกําลังกายและเลนกีฬา
เพื่อสรางเสริมสุขภาพและพลานามัยที่ดี สรางนิสัยความมีน้ําใจเปนนักกีฬา และใชเวลาวางใหเปนประโยชน
เพื่อหลีกเลี่ยงการหมกมุนมั่วสุมกับอบายมุขและยาเสพติด และสรางจิตสํานึกและตระหนักในคุณคาของคําวา
สุขภาพไมมีขาย ถาอยากไดตองออกกําลังกาย

3.6 การอนุรักษศาสนา ศิลปะ วัฒ นธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่นให อยูสืบไป โดยให
ความสําคัญตอบุคลากรทางดานศาสนา ศิลปะ วัฒ นธรรมทุ กแขนง ทุกสาขาอาชีพ ใหไดรับการดูแลและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อเปนแมพิมพในการถายทอดภูมิปญญา องคความรู เปนแบบอยางและสรางแรงบันดาลใจ
ให แกอนุชนรุนตอไป และมีการนําทุนทางวัฒ นธรรมของทองถิ่น มาสรางคุณคาทางสังคมและเพิ่มมูลคาทาง
เศรษฐกิจ โดยนําวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นมาสรางงาน สรางอาชีพ สรางผลิตภัณฑ กอใหเกิด
คุณคาทางสังคมและนํามาซึ่งรายไดสูชุมชน
3.7 ด านสาธารณสุข จัดให มีการให ความรูด านสาธารณสุขแกป ระชาชน สนั บสนุนและสงเสริมให
ประชาชนทุกเพศทุกวัย สนใจ เอาใจใสตอสุขภาพของตนเอง พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณะสุข (อส
ม.) ทุกคนใหเปนนักจัดการสุขภาพชุมชน ขยายความครอบคลุมไปถึงกลุมผูดอยโอกาส สนับสนุนอุปกรณพื้นฐานที่
จําเปนเพื่อใหสามารถเปนกําลังสําคัญในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน พัฒนาแกนนําสุขภาพครอบครัว และการ
สาธารณสุขมูลฐานที่ชุมชน ทองถิ่น มีสวนรวมในการสรางเสริมสุขภาพ และจัดการปญหาสุขภาพของตนเองได
อยางเขมแข็ง และยั่งยืน
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3.8 ด านการรั ก ษาความสงบ การป องกัน และบรรเทาสาธารณภั ย ดําเนิน การปรับ ปรุงจัด ให มี
เครื่องมือเครื่องใช อุปกรณในการดับเพลิงและบรรเทาสาธารณะภัย ใหมีประสิทธิภาพ
4. นโยบายดานเศรษฐกิจ การพาณิชและการทองเที่ยว
4.1 ดานเศรษฐกิจและการพาณิช สงเสริมและสนับสนุนใหมีการลงทุนสรางงาน สรางรายไดใหกับ
ประชาชนในพื้นที่
4.2 ดานการทองเที่ยว สนับสนุนการจัดงานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น จัดใหมีการพัฒนาการ
ทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยว
รวมทั้งหลักประกันความปลอดภัยแกนักทองเที่ยวในภาวะปกติและภาวะวิกฤต
รวมทั้งการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เชิงวัฒนธรรม เชิงสุขภาพและสปา ที่มีคุณภาพและมูลคาสูง ใหมีรายไดจาก
นักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
5. นโยบายดานการพัฒนาเมือง และโครงสรางพื้นฐาน
5.1 ดานการพัฒนาเมือง ดําเนินการเรงรัดพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน โดยจะดําเนินการกอสราง
ปรับ ปรุง และบํ ารุ งรั กษาเสน ทางคมนาคม ให ส ามารถเชื่อมโยงถึงกั น ได และใชการไดโดยสะดวก กอสราง
ปรั บ ปรุง และบํ ารุงรั กษาระบบระบายน้ํ า ให ค วบคูไปกั บ ถนนในเขตองค การบริห ารส วนตํ าบลทะเลชุ บ ศร
เพื่อใหสามารถระบายน้ําไดอยางรวดเร็ว ปองกันการเกิดน้ําทวม ติดตั้งและขยายเขตไฟฟาสาธารณะใหทั่วถึงทุก
ชุมชน เพื่ อสรางความปลอดภั ยในชีวิตและทรัพย สิน ของประชาชน และผูใชเส น ทางสัญ จรไปมา ปรับ ปรุ ง
สาธารณูปโภคที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลใหเพียงพอกับความตองการของประชาชน
5.2 ดานการจัดระบบผังเมือง ดําเนินการจัดทําระบบผังเมือง ตามหลักวิชาการเพื่อใหเกิดมาตรฐาน

6. นโยบายดานการพัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.1 ดานการ ปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สงเสริมใหประชาชน ปลูกตนไม ไมผล ไม
ยืนตน ไมดอก ไมประดับ ในพื้นที่เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน มุงสงเสริมและรักษาสภาพแวดลอม ใหสวยงาม นาอยู
อาศัย มีความเปนระเบียบเรียบรอย
พื้นที่

6.2 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ เพื่อรักษาความสะอาดในพื้นที่ และรักษาสิ่งแวดลอมในเขต
6.3 ดานการพัฒนาปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียน้ําทิ้งจากบานเรือนและชุมชน

6.4 ดานการ ดูแล บํ ารุงรักษา พัฒ นาพื้น ที่สาธารณะ ปรับ ปรุงพัฒ นาพื้ น ที่ ส าธารณะ องค การ
บริ ห ารส ว นตํ า บลจะส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มของประชาชน องค ก รเอกชน ในการอนุ รั ก ษ ฟ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ
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3.2 บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา

ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา
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