ส่วนที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลวัดโบสถ์
1. สภาพทั่วไป
1.1 ลักษณะที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลวัดโบสถ์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ขนาดกลาง) ตั้งอยู่ที่
หมู่ 9 ตาบลวัดโบสถ์ อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ห่างจากอาเภอบางปลาม้าประมาณ
25 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวม 51.7 ตารางกิโลเมตร หรือ 32,313 ไร่
องค์การบริหารส่วนตาบลวัดโบสถ์ ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลและมี
ฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 โดยมี
1. นายสุเทพ ถาวร กานันตาบลวัดโบสถ์ เป็นประธานกรรมการบริหาร (โดยตาแหน่ง)
คนแรก (2539 – 2543)
2. นายสมคิด ปานลอยวงศ์ (2543 – 2547)
3. นายสนม ตาพันธุ์ เป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้ง (2547 - 2551)
4. นายสนม ตาพันธุ์ (30 สิงหาคม 2551 - ปัจจุบัน)
1.2 อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.วัดดาว อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
1.3 ภูมิประเทศ
สภาพโดยทั่วไป ตาบลวัดโบสถ์ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นพื้นที่ราบลุ่ม บางหมู่บ้านมีน้าท่วมขัง
เป็นเวลานาน เหมาะสาหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด และสภาพพื้นดินเหมาะสาหรับการปลูกพืชผัก
1.4 จานวนหมู่บ้าน
แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน
จานวนประชากรทั้งหมด 4,963 คน
มีความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 97 คน/ตารางกิโลเมตร
รายละเอียดดังนี้
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หมู่ที่

ชื่อบ้าน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

บ้านดอนหนามแดง
บ้านท่าตลาด
บ้านดอนขาด
บ้านคลองขุด
บ้านดอนต้นคาง
บ้านรางบัว
บ้านบางจิก
บ้านดอนไข่เต่า
บ้านไผ่เดี่ยว
บ้านดอนทอง

ชาย
149
160
284
283
291
239
242
248
198
199

11

บ้านรางใต้

168

7
จำนวนประชำกร
หญิง รวม
176
325
160
320
291
575
285
568
322
613
273
512
256
498
262
510
205
403
197
378
177

345

จานวน
ครัวเรือน
152
72
170
315
291
193
76
134
140
106
95

ชื่อผู้นา
นำยเดโช ใหม่แย้ม
นายอาพร จาปาทุม
นายสาเริง ภาษิต
นายอดุลย์ มีสุขดี
นายแดง ใจยั่งยืน
นายบุญเหลือ วงศ์พันธุ์
นายไพบูลย์ ทองประเสริฐ
นายสมชาย สารศรี(กานัน)
นายไพโรจน์ หอมหวล
นายวิวัฒน์ พาพร
น.ส.อุทัยวรรณ หอม
สุวรรณ

รวม
2,262
2,604
4,866
1,744
ข้อมูล ณ 2/5/55
2. ลักษณะโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลวัดโบสถ์
2.1 การคมนาคมการจราจร
การคมนาคมติดต่อระหว่างอาเภอและจังหวัด รวมทั้งการคมนาคมภายในตาบลและหมู่บ้าน
มีรายละเอียดดังนี้
1. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3260 สายสุพรรณบุรี - บางลี่
2. ทางหลวงชนบท (รพช) หมายเลข สพ 2063 บ.ท่าตลาด - บ.ตะลุ่ม
3. ทางหลวงชนบท (รพช) หมายเลข สพ 4013 บ.ท่าชัย - บ.มะขามล้ม
4. ทางหลวงชนบท (รพช) หมายเลข สพ 4120 บ.ดอนขาด - บ.บางจิก
5. ถนนดินลูกรังภายในตาบล ระยะทางรวมประมาณ 80 ก.ม.
6. ทางรถไฟสายสุพรรณบุรี - ธนบุรี ตัดผ่าน
7. ถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน หมู่ 1 ระยะทางประมาณ 1 ก.ม.
8. ถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน หมู่ 2 ระยะทางประมาณ 2.5 ก.ม.
9. ถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน หมู่ 6 ระยะทางประมาณ 220 ม.
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10. ถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน หมู่ 8 ระยะทางประมาณ 80 ม.
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11. ถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน หมู่ 9 ระยะทางประมาณ 1 ก.ม.
12. ถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน หมู่ 10 ระยะทางประมาณ 100 ม.
13. ถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน หมู่ 11 ระยะทางประมาณ 1.5 ก.ม.
14. สะพานคอนกรีต จานวน 9 แห่ง หมู่ 2,3,4,5(3),6(2),7,8,9,11
15. สะพานไม้ จานวน 5 แห่ง หมู่ 1(2),7,8,11
2.2 การประปา
มีการประปาหมู่บ้าน จานวน 8 แห่ง
1. สถานที่ตั้ง หมู่ 2 ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ หมู่ 2 และหมู่ 11 ทั้งหมู่บ้าน
2. สถานที่ตั้ง หมู่ 3 ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ หมู่ 3 ทั้งหมู่บ้าน
3. สถานที่ตั้ง หมู่ 3 ให้บริการในพื้นที่ หมู่ 10
4. สถานที่ตั้ง หมู่ 4 ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ หมู่ 4 ทั้งหมู่บ้าน
5. สถานที่ตั้ง หมู่ 6 ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ หมู่ 6 ทั้งหมู่บ้าน
6. สถานที่ตั้ง หมู่ 7 ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ หมู่ 7 ทั้งหมู่บ้าน
7. สถานที่ตั้ง หมู่ 8 ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ หมู่ 8 และหมู่ 5 ทั้งหมู่บ้าน
8. สถานที่ตั้ง หมู่ 9 ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ หมู่ 9,1 ทั้งหมู่บ้าน
2.3 การโทรคมนาคม
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ จานวน 25 แห่ง สถานที่ตั้งบริเวณกลางหมู่บ้านทุกหมู่
3. ด้านเศรษฐกิจ
3.1 อาชีพ
1. อาชีพหลักของประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทานา ปลูกพืชผัก การเลี้ยงสัตว์ปีก
เช่น ไก่ เป็ด และประมงน้าจืด เพาะเลี้ยงปลาชนิดต่าง ๆ
2. อาชีพเสริม เช่น ตัดเย็บเสื้อผ้า รับจ้างทั่วไป กลุ่มอาชีพ เป็นต้น
3.2 หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
ตลาดนัดชุมชน จานวน - แห่ง
ปั้มน้ามันและก๊าซ(หลอด) จานวน 3 แห่ง
ธนาคาร จานวน - แห่ง
โรงแรม จานวน - แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรม จานวน - แห่ง
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โรงสี จานวน - แห่ง
ท่าข้าว จานวน 2 แห่ง
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4.ด้านสังคม
3.3 การศึกษา
มีสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. จานวน 4 แห่ง
ลาดับที่
สถานศึกษาในสังกัดสพฐ.
จานวนครู
จานวนนักเรียน
หมายเหตุ
1
โรงเรียนวัดไผ่เดี่ยว
9
86
2
โรงเรียนวัดบางจิก
7
61
3
โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า
5
55
4
โรงเรียนวัดดอนขาด
6
50
รวม
27
252
มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 3 แห่ง
ลาดับที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวนครู
จานวนนักเรียน หมายเหตุ
1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไผ่เดี่ยว
1
30
แม่บ้าน 1
2
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าตลาด
1
20
3
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนไข่เต่า
1
30
รวม
3
80
3.4 การสาธารณสุข
มีสถานบริการสาธารณสุข จานวน 2 แห่ง
1. สถานที่ตั้ง สถานีอนามัยไผ่เดี่ยว มีเจ้าหน้าที่ จานวน 3 คน
2. สถานที่ตั้ง สถานีอนามัยดอนขาด มีเจ้าหน้าที่ จานวน 3 คน
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้า ร้อยละ 100
3.5 การรักษาความสงบเรียบร้อย
1. จัดเวรยามรักษาความสงบเรียบร้อยประจาหมู่บ้านทุกหมู่
2. มีอาสาสมัครตารวจชุมชนประจาตาบล จานวน 25 นาย
3. มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จานวน 106 นาย
3.6 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด/สานักสงฆ์ จานวน 8 แห่ง
3.7 การสวัสดิการสังคม
1. ผู้สูงอายุ (รับเบี้ยยังชีพ) 872 ราย
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2. ผู้พิการ (รับเบี้ยยังชีพ) 104 ราย
3. ผูป้ ่วยเอดส์ (รับเบี้ยยังชีพ) 5 ราย
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4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บ่อน้าบาดาล จานวน 6 บ่อ บ่อน้าตื้น จานวน 1 บ่อ
สระน้า จานวน 5 แห่ง คลองชลประทาน จานวน 3 สาย
แม่น้า คลอง จานวน 4 สาย อ่างเก็บน้า จานวน 1 แห่ง
ฝายน้าล้น จานวน 1 แห่ง (ม.6)
5. การเมืองการบริหาร
5.1 ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบล
5.1.1 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลวัดโบสถ์
นายสนม ตาพันธุ์ ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
รองนายก/เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลวัดโบสถ์
นางพัชรี ปฤษณารุณ ตาแหน่ง รองนายกอบต.
นายมนูญ หอมสุวรรณ ตาแหน่ง รองนายกอบต.
นายสมหมาย กองร้อยอยู่ ตาแหน่ง เลขานุการนายกอบต.
6.1.2 พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง จานวน
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
สานักงานปลัด
จานวน 10 คน
1
นายเธียรินทร์
ปัทมนิรันดร์กุล
2
นางสาวธัญนันท์ ศิริเดชาพัฒน์
3
นางศุภร
พันธุ์แสงจิตต์
4
นางสาวอิศราวดี สง่าแสง
5
นางสาวยุพา
โสมภีร์
6
นายสมยศ
ทองเปี่ยม
7
นางบุญทอง
จอมคีรี
8
นายเสน่ห์
ลาจันทร์ทัน
9
นายพรรษมล
เขียวอุไร
10
นายบี
ปางยะพันธุ์

24 คน
ตาแหน่ง
ปลัด อบต.
จนท.วิเคราะห์ฯ
นักพัฒนาชุมชน
บุคลากร
เจ้าพนักงานธุรการ
นักการภารโรง
คนงานทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์
อ.ส.
ยาม
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หมายเหตุ

พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง

หน้า 5

11
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
ส่วนการคลัง
จานวน 6 คน
1
นางสาวขวัญเรือน คาไพเราะ
2
นางสาวสุทธิสา ชั่งกลึงเหมาะ
3
นางสาวดาราพร ศรพรหม
4
นางสาวขวัญนภา โพธิ์ศรี
5
นางพัชรี
สอดแก้ว
6
นางสาวบุศรา
ตาพันธุ์
ส่วนโยธา
จานวน 3 คน
1
นายอนุวัฒน์
โสภา
2
นายประเสริฐศักดิ์ สวนสมบูรณ์
3
นายประมวล
หอมสุวรรณ
ส่วนการศึกษา
จานวน 5 คน
1
นายพิชญา
อาจแย้มสรวล
2
นางอรวรรณ
อุ้ยศรีคูณ
3
นางสาวนภา
ทาสีรงค์
4
นางศิริขวัญ
มะลินิล
5
นางลาวัลย์
โพธิ์ทอง

ตาแหน่ง
หัวหน้าส่วนการคลัง
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน

หมายเหตุ

ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้าง

หัวหน้าส่วนโยธา
นายช่างโยธา
นายช่างโยธา
เจ้าพนักงานธุรการ
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
คนงานทั่วไป
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6.1.3
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 22 คน
ชื่อ - สกุล
นายปรีชา
วงษ์บัณทิตย์
นายแดง
หอมสุวรรณ
นายประยุทธ
ถาวร
นางสายเวียงจันทร์ กรรพฤทธิ์
นายผดุงศักดิ์
อินทรีย์วงศ์
นายพิมพ์
หอมลาดวน
นายสวัสดิ์
ผิวสีนวล
นายพยัพ
ศรีโปฎก
นายสุพจน์
แซ่โซว
นางสมบูรณ์
วงษ์เวียงจันทร์
นายสิงห์
ผลาเผือก
นายไพบูลย์
หอมสุวรรณ
นายบุญเทิด
หอมดวงจันทร์
นายแดง
ม่วงกล่อม
นายเฉลิม
สะอิ้งทอง
นายจาเนียร
กลิ่นหอม
นายจรัส
สารศรี
นายชัยเลิศ
หอมสุวรรณ
นายสาเภา
พาพร
นายสถิตย์
ดิษฐบรรจง
นายภัทรชัย
หอมตลบ
นายประมวล
ดวงแก้ว

ตาแหน่ง
สมาชิกอบต.ม.9
สมาชิกอบต.ม.1
สมาชิกอบต.ม.1
สมาชิกอบต.ม.2
สมาชิกอบต.ม.2
สมาชิกอบต.ม.3
สมาชิกอบต.ม.3
สมาชิกอบต.ม.4
สมาชิกอบต.ม.4
สมาชิกอบต.ม.5
สมาชิกอบต.ม.5
สมาชิกอบต.ม.6
สมาชิกอบต.ม.6
สมาชิกอบต.ม.7
สมาชิกอบต.ม.7
สมาชิกอบต.ม.8
สมาชิกอบต.ม.8
สมาชิกอบต.ม.9
สมาชิกอบต.ม.10
สมาชิกอบต.ม.10
สมาชิกอบต.ม.11
สมาชิกอบต.ม.11

ตาแหน่งในอบต.
ประธานสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
รองประธานฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
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6.1.4 หน่วยเลือกตั้ง จานวน 1 หน่วย 11 เขตเลือกตั้ง
1. เขตเลือกตั้งที่ 1 (หมู่ที่ 1) สถานที่ เต้นท์กลางบ้าน หมู่ที่ 1
2. เขตเลือกตั้งที่ 2 (หมู่ที่ 2) สถานที่ ศาลาการเปรียญวัดท่าตลาด หมู่ที่ 2
3. เขตเลือกตั้งที่ 3 (หมู่ที่ 3) สถานที่ ศาลาการเปรียญวัดดอนขาด หมู่ที่ 3
4. เขตเลือกตั้งที่ 4 (หมู่ที่ 4) สถานที่ ศาลาการเปรียญวัดคลองขุด หมู่ที่ 4
5. เขตเลือกตั้งที่ 5 (หมู่ที่ 5) สถานที่ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5
6. เขตเลือกตั้งที่ 6 (หมู่ที่ 6) สถานที่ ศาลาการเปรียญวัดรางบัว หมู่ที่ 6
7. เขตเลือกตั้งที่ 7 (หมู่ที่ 7) สถานที่ ศาลาการเปรียญวัดบางจิก หมู่ที่ 7
8. เขตเลือกตั้งที่ 8 (หมู่ที่ 8) สถานที่ ศาลาการเปรียญวัดดอนไข่เต่า หมู่ที่ 8
9. เขตเลือกตั้งที่ 9 (หมู่ที่ 9) สถานที่ ศาลาการเปรียญวัดไผ่เดี่ยว หมู่ที่ 9
10. เขตเลือกตั้งที่ 10(หมู่ที่10) สถานที่ ศาลาการเปรียญวัดดอนทอง หมู่ที่ 10
11. เขตเลือกตั้งที่ 11(หมู่ที่11) สถานที่ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 11
6.1.5 รายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบล
การบริหารรายจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมาเปรียบเทียบย้อนหลัง
รายการ
พ.ศ.2550
พ.ศ.2551
พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
รายรับ
13,257,545.77 16,463,240.39 16,851,382.98 16,931,986.98 19,260,000.00
รายจ่าย
9,370,243.99 14,531,109.10 14,735,264.01 14,381,618.00 19,260,000.00
5.2 ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลวัดโบสถ์ เป็นพื้นที่เหมาะแก่การพัฒนา พื้นที่ส่วนใหญ่
เป็นที่ราบลุ่ม มีน้าท่วมขังเป็นเวลานาน เหมาะสาหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด เช่น เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา
ชนิดต่าง ๆ และสภาพดินเหมาะสาหรับการทานา ปลูกพืชผัก ด้านทรัพยากรมนุษย์ ตาบลวัดโบสถ์
มีเชื้อสายไทยพวน มีระบบวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง มีความสามัคคี และให้ความร่วมมือในกิจกรรม
ส่วนรวมเป็นอย่างดี
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (๒๕๕๕-๒๕๕๖)
วิสัยทัศน์และพันธกิจ การพัฒนาประเทศ
ในระยะ ๕ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่มีลาดับความสาคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน์ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อ
การเปลี่ยนแปลง”
พันธกิจ
๑) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทาง
สังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรม
อย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้
ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม
๒) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิต
อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัว
รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
๓) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิ
ปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม
๔) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน
รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
วัตถุประสงค์
๑) เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข
๒) เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์
คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
๓) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความ
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เชื่อมโยงกับเครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ใน
ภูมิภาคอาเซียน มีความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
นาไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่า
๔) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษา
15
สมดุลของระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ
เป้าหมายหลัก
๑) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้าใน
สังคมลดลง สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ากว่า ๕.๐
คะแนน
๒) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมี
ความเข้มแข็งมากขึ้น
๓) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความสาคัญกับการเพิ่มผลิต
ภาพรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ ๓.๐ ต่อปี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ต่า
กว่าร้อยละ ๔๐.๐
๔) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
ตัวชี้วัด
๑) ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร
ที่มีรายได้สูงสุดร้อยละ ๑๐.๐ กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ ๑๐.๐ สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจน
สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น
๒) จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม สัดส่วน
ประชากรที่เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จานวนบุคลากรด้านการ
วิจัยและพัฒนา อัตราการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ และดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว
๓) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับ
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
๔) คุณภาพน้าและอากาศ ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ประเทศ และสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกต่อหัวเปรียบเทียบกับลาดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
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การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและ
ยั่งยืน ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณ์ได้ยาก
และซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้กาหนดทิศทางและยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่เหมาะสม โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อปูองกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศด้าน
16
ต่างๆ ให้เข้มแข็งควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและ
ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
ด้วยฐานความรู้ และความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
นาไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สาคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ ๑๑ มีดังนี้
๑ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความสาคัญกับ
๑.๑ การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง มุ่งปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจให้มีฐานการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มีความหลากหลายและ
แข็งแกร่งมากขึ้น ส่งเสริมการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรม ปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบให้
สนับสนุนการกระจายรายได้และเป็นเครื่องมือสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและการถือ
ครองทรัพย์สิน พัฒนาการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
๑.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก และ
สร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ มุ่งพัฒนาระบบบริการ
สาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง การจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มี
รายได้น้อย การเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการเงินฐานรากและระบบการออมที่หลากหลาย
๑.๓ การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมี
ส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี ให้ทุกคนสามารถแสดงออก
ทางความคิดอย่างสร้างสรรค์ เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปัญหาของ
ชุมชนด้วยตนเอง สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ส่งเสริมให้
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพลังร่วมในการพัฒนาสังคม พัฒนา
มาตรฐานระบบการคุ้มครองผู้บริโภคเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของ
ผู้บริโภค ส่งเสริมบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
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๑.๔ การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึง
ผลประโยชน์ของสังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบ
ตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม โดยสร้างค่านิยมใหม่ที่ยอมรับร่วมกันบนฐานของความไว้เนื้อ
เชื่อใจและเกื้อกูลกันในสังคม ส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองที่มีธรรมาภิบาลนาไปสู่การเป็น
ประชาธิปไตยที่ถูกต้องและเหมาะสม เสริมสร้างระบบบริหารราชการให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ มี
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ระบบถ่วงดุลอานาจการตรวจสอบที่เข้มงวดและรอบด้าน พัฒนาข้าราชการให้มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม
จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดรับชอบ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญกับ
๒.๑ การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม เป็นการส่งเสริม
คู่สมรสที่มีความพร้อมให้มีบุตรเพิ่มขึ้นและรักษาระดับอัตราเจริญพันธุ์ไม่ให้ต่ากว่าระดับที่เป็นอยู่
ปัจจุบันสนับสนุนการกระจายตัวและส่งเสริมการตั้งถิ่นฐานของประชากรให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
ศักยภาพ โอกาสและทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่
๒.๒ การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนาคุณภาพคน
ไทยทุกช่วงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูล
พัฒนาทักษะให้คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
๒.๓ การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยสร้างเสริมสุขภาวะคนไทยให้มี
ความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง
ครอบครัว ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพ ควบคู่กับการ
พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งการส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสุขภาพของประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เหมาะสมทั้งการผลิตและการ
กระจายบุคลากรตลอดจนการใช้มาตรการการเงินการคลังเพื่อสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
๒.๔ การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของ
คนไทยทุกคน มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัย ควบคู่
กับการส่งเสริมให้องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ สื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย รวมถึงส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
๒.๕ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และพัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทางสังคมให้เอื้อต่อการพัฒนาคน สร้างค่านิยมให้คนไทยภูมิใจใน
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วัฒนธรรมไทย และยอมรับความแตกต่างของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ลดปัญหาความขัดแย้ง
ทางความคิด และสร้างความเป็นเอกภาพในสังคม สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมร่วมกับ
ประชาคมโลกโดยเฉพาะประชาคมอาเซียนให้เกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร
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๓. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ให้ความสาคัญกับ
๓.๑ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
มุ่งรักษา ป้องกัน และคุ้มครองพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีที่ดิน
เป็นของตนเองหรือมีสิทธิทากินในที่ดิน ใช้มาตรการทางภาษีเพื่อบังคับหรือจูงใจให้บุคคลผู้ถือครอง
ที่ดินทาประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวมากขึ้น สนับสนุนการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเท่าเทียมและ
เป็นธรรมเร่งรัดการจัดให้มีองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดินให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว
๓.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐให้ความสาคัญกับ
การวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน สนับสนุนการผลิตทาง
การเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ควบคุมและกากับดูแลให้มีการนาเข้าและใช้สารเคมีทาง
การเกษตรที่ได้มาตรฐาน ปรับปรุงบริการขั้นพื้นฐานเพื่อการผลิตให้ทั่วถึง ส่งเสริมการผลิตที่คงไว้ซึ่ง
ความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
๓.๓ การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต สนับสนุนการผลิต
และบริการของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร อาหาร และพลังงาน ส่งเสริม
สถาบันการศึกษาในพื้นที่ให้ร่วมทาการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน สนับสนุนเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการ องค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนฐาน
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มาตรฐานระบบการผลิตสินค้าเกษตรให้เทียบเท่าระดับ
สากล ส่งเสริมระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
๓.๔ การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร มุ่งพัฒนาระบบการสร้าง
หลักประกันรายได้ของเกษตรกรให้มีความมั่นคงและครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด พัฒนาระบบ
ประกันภัยพืชผลการเกษตร ส่งเสริมระบบการทาการเกษตรแบบมีพันธะสัญญาที่เป็นธรรมแก่ทุกฝาย
ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ
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๓.๕ การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน โดย
ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้และปลูกป่าโดยชุมชนและเพื่อชุมชนเพิ่มขึ้น ส่งเสริมให้เกษตรกรทา
การเกษตรด้วยระบบเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนให้มีการจัดการและ
เผยแพร่องค์ความรู้และการพัฒนาด้านอาหารศึกษาทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริม
พฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมของบุคคล
๓.๖ การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและ
ความเข้มแข็งภาคเกษตร ด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงาน
จากพืชพลังงาน จัดให้มีระบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นทั้งอาหารและพลังงาน เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและการใช้พลังงานชีวภาพที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการผลิตและบริการ จัดให้มีกลไก
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กากับดูแลโครงสร้างราคาของพลังงานชีวภาพ และปลูกจิตสานึกในการใช้พลังงานชีวภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า
๓.๗ การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน โดย
สนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเอกชน และชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการกาหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร ปรับกระบวนการทางานของหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้มีการร่วมมือและบูรณาการการทางานอย่างจริงจัง ทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นที่
พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอาหารและพลังงาน
๔ ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ให้ความสาคัญกับ
๔.๑ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผลักดันให้มี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ ด้วยการปรับโครงสร้างการค้า
และการลงทุนให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย แอฟริกา และเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ
๔.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เน้นการนาความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นทรัพย์สินทางปัญญา วิจัยและพัฒนาไปต่อยอด ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ประโยชน์ทั้งเชิง
พาณิชย์ สังคม และชุมชน โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมที่ส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับภาคการผลิต
๔.๓ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม
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มุ่งพัฒนาตลาดเงิน และตลาดทุน รวมทั้งกาลังแรงงานให้เอื้อต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พัฒนา
ระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้
เชื่อมโยงการขนส่งทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานสู่สากล
๔.๔ การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ ให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการด้าน
การเงิน โดยดาเนินนโยบายการเงินที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมและทันต่อ
เหตุการณ์ เพิ่มบทบาทตลาดทุนในระบบเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคการเงินโลก
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน พัฒนากลไกการเฝ้าระวังความผันผวนทางเศรษฐกิจและพัฒนา
ระบบเตือนภัยแบบองค์รวม เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุนระหว่างประเทศ และการ
บริหารจัดการด้านการคลังที่ปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ของประเทศ ๕ ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ให้ความสาคัญกับ
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๕.๑ การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความ
ร่วมมือในอนุภูมิภาคต่างๆ มุ่งพัฒนาบริการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐานสากลปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้าที่เกี่ยวข้อง พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการ
ขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพื้นที่ชายแดน/เขตเศรษฐกิจชายแดน
ตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิตกับพื้นที่ตอนในของประเทศ
๕.๒ การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค
มุ่งพัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว พัฒนาเขต
เศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดน รวมทั้งบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
ให้บรรลุประโยชน์ร่วมกันทั้งด้านความมั่นคงและเสถียรภาพของพื้นที่
๕.๓ การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล ยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน กาหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานของคุณภาพสินค้าและบริการ ที่เป็น
การป้องกันสินค้าและบริการนาเข้าที่ไม่ได้คุณภาพทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
๕.๔ การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาท
ที่สร้างสรรค์ เป็นทางเลือกในการดาเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก มุ่งรักษาบทบาทของไทย
ในการมีส่วนร่วมกาหนดยุทธศาสตร์ของกรอบความร่วมมือที่ดาเนินอยู่ รวมทั้งรักษาดุลยภาพของ
ปฏิสัมพันธ์กับมหาอานาจทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอานาจใหม่
๕.๕ การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยเร่งดาเนินการด้านความร่วมมือ
ในการกาหนดมาตรฐานฝีมือระหว่างประเทศเพื่ออานวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาค
ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน
คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ
๕.๖ การมีส่วนร่วมอย่างสาคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ป้องกันภัย
จากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย มุ่งพัฒนา
ศักยภาพและความพร้อมในการปูองกันและแก้ปัญหาข้ามชาติด้านการก่อการร้าย ยาเสพติด และการ
หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ พัฒนาศักยภาพและความร่วมมือภายในภูมิภาคเพื่อเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติและเหตุฉุกเฉิน และร่วมมือในการปูองกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่และโรคระบาดซ้า
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๕.๗ การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับ
องค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหากาไร เป็นการดาเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม
ในระดับอนุภูมิภาค เสริมสร้างการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการที่นาสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ส่งเสริมและอานวยความสะดวกองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหากาไรให้มีบทบาทเพิ่มขึ้น
ในการให้ไทยเป็นฐานการดาเนินความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศในภูมิภาค
๕.๘ การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว เป็นการสร้างองค์ความรู้
ให้กับภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบให้สามารถพัฒนาศักยภาพและโอกาส
ของตนเองในการใช้ประโยชน์จากการเปิดการค้าเสรี โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่
ได้รับการสนับสนุน เยียวยาและดูแลจากรัฐในกรณีที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน
๕.๙ การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย
รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค โดยจัดให้มีสิทธิประโยชน์และการอานวยความ
สะดวกที่จาเป็น เพื่อให้มีการจัดตั้งสานักงานปฏิบัติการภูมิภาค
และสนับสนุนบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงกาไร
๕.๑๐ การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ
ตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น มุ่งเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นให้รับรู้และเตรียมพร้อมรับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพื้นที่ในการกาหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน ให้สามารถพัฒนา
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เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการและเครือข่ายของสถาบันการศึกษาของ
ไทยที่สร้างความใกล้ชิด และปฏิสัมพันธ์กับประเทศในอนุภูมิภาค
๖ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญกับ
๖.๑ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มุ่งรักษาและฟื้นฟูพื้นที่ป่าและเขตอนุรักษ์ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดการองค์ความรู้ให้เป็น
เครื่องมือในการวางแผนและบริหารจัดการ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ดินและการจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เร่งรัดการบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการ ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้า
เพื่อเพิ่มปริมาณน้าต้นทุนส่งเสริมให้เกิดการใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพ จัดทาแผนแม่บทโครงสร้าง
พื้นฐานด้านทรัพยากรน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเป็นระบบ รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ
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๖.๒ การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การ
เป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยปรับโครงสร้างการผลิตของ
ประเทศและพฤติกรรมการบริโภคเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่าและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคคมนาคมและขนส่ง เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือน
กระจก พัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเน้นการวางผังเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรม สังคม ระบบ
นิเวศเข้าด้วยกัน
๖.๓ การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อรองรับ
กับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงพัฒนาศักยภาพชุมชนให้พร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๖.๔ การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด้วยการจัดทาแผนที่และจัดลาดับพื้นที่
เสี่ยงภัยทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด ยกระดับการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล การสื่อสารโทรคมนาคม ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการ
จัดการภัยพิบัติ พัฒนาระบบงานอาสาสมัครของประเทศอย่างจริงจัง และให้มีมาตรฐานตามหลักสากล
สนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และท้องถิ่นให้มีการเตรียมความพร้อม และจัดทา
แผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ
๖.๕ การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการ
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เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งติดตามและเฝ้าระวังมาตรการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผล
กระทบต่อการค้าและการลงทุน เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการทางการค้า
และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ศึกษาผลกระทบ
และกาหนดแผนกลยุทธ์รายสินค้า รวมทั้งมาตรการเยียวยาในสินค้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้ผู้
ส่งออกทาคาร์บอนฟุตพริ้นต์ และสร้างแรงจูงใจให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
๖.๖ การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลง
และพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ เป็นการศึกษารายละเอียดและสร้างความเข้าใจใน
พันธกรณีติดตามสถานการณ์การเจรจาและท่าทีของประเทศต่างๆ พัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการเจรจาพัฒนาความร่วมมือในกลุ่มอาเซียนและประเทศคู่ค้าสาคัญ สนับสนุนการดาเนินงานตาม
พันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖.๗ การควบคุมและลดมลพิษ มุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้า
เสียชุมชน พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อลดความเสี่ยง
23
อันตราย การรั่วไหล การเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี และพัฒนาระบบเตือนภัย แจ้งเหตุฉุกเฉิน และระบบ
การจัดการเมื่อเกิดอุบัติภัยด้านมลพิษ
๖.๘ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
และเป็นธรรมอย่างบูรณาการ มุ่งส่งเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐให้เอื้อต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู ผลักดันให้มี
การจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและลด
การก่อมลพิษ สร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบติดตาม
ประเมินผลรวมทั้งส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
แผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี (2553-2555)
วิสัยทัศน์ “สุพรรณบุรีเป็นจังหวัดชั้นนาในด้านแหล่งผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็น
ศูนย์กลางการศึกษา กีฬา และการท่องเที่ยว โดยใช้ทัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง
คุณภาพชีวิตมี่ดี ยึดการมีส่วนร่วม”
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม
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พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ์
เพื่อการบริโภคและการส่งออก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมีความสามารถด้านกีฬาสู่ความ
เป็นเลิศในระดับชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
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