ส่วนที่ 4
สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
……………………………………..
4.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพี้
วิสัยทัศน์
“น้้าพี้มุ่งพัฒนา น้าพาการเกษตรทฤษฎีใหม่ ก้าวไปสู่การบริหารจัดการที่ดี ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
เยี่ยม เปี่ยมไปด้วยการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน ทยานสู่การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์”
4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์ด้านการคมนาคม
2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
4.3 แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
1. ก่อสร้าง ปรับปรุงบ้ารุงรักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้้า
2. ติดตั้ง ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
3. พัฒนาระบบจราจร
4. พัฒนาส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
5. พัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการเกษตร
6. ก่อสร้างปรับปรุงบ้ารุงรักษาระบบน้้า เพื่อการอุปโภคบริโภค
7. พัฒนาการส่งเสริมการศึกษา
8. ท้านุบ้ารุงศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี
9. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ
10. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการวางแผนและพัฒนาท้องถิ่น
11. เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต้าบล
12. สร้างจิตส้านึกและตระหนักในการจัดการและสิ่งแวดล้อม
13. บ้าบัดและก้าจัดขยะ
14. ส่งเสริมและพัฒนาด้านสุขภาพและอนามัยประชาชน
15. ให้ความช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก และเยาวชน
16. ปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานบ่อเหล็กน้้าพี้
17. อนุรักษ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โบราณสถานพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ่อเหล็กน้้าพี้

4.4 ข้อมูลแผนพัฒนาจังหวัด
วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์
“เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสัมพันธ์เพื่อนบ้านยั่งยืน”
เป้าประสงค์
1. เป็นดินแดนแห่งความสงบสุข มีจริยธรรม เป็นระเบียบเรียบร้อย เศรษฐกิจมั่นคง
2. ประชาชนมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที'ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองการปกครอง
3. ผลผลิตด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้า มีคุณภาพ ปลอดภัย และ
มีระบบการตลาดที'ดี
4. มีการพัฒนาที่ยั่งยืน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลังงาน วัฒนธรรมและ
ประเพณีที่งดงาม
5. มีศักยภาพการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์อันดี ทั้งภายในและระหว่าง
ประเทศ
พันธกิจ
1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรู้ และอยู่อย่างเป็นสุข
มีรายได้ และการครองชีพเหมาะสม มีความมั่นคงในการด้ารงชีวิต
2. ส่งเสริม พัฒนา ผลผลิตด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้า ให้มีคุณภาพ
ปลอดภัย และมีระบบการตลาดที'ดี
3. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง
ของประชาชน
4. พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พลังงาน วัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงามทุกพื้นที่
5. ส่งเสริม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ทั้งภายใน และต่างประเทศ ตลอดจนสร้าง
สัมพันธ์ไมตรีอันดีระหว่างประเทศในภูมิภาค
ประเด็นยุทธศาสตร์ :
1. เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม มีความมั่นคงทางอาหารมี
รายได้ และอาชีพที่เหมาะสม มีสุขภาวะชุมชน และมีความมั่นคงในชีวิต
กลยุทธ์ :
1.1 พัฒนา และปรับปรุงผังเมืองรวม ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตลอด
ทั้งโครงสร้างพื้นฐานให้ทั่ว ถึง และเท่าเทียมกัน สามารถรองรับความเจริญเติบโตทางสังคม และเศรษฐกิจ
1.2 เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้วยความรู้คู่คุณธรรม พร้อมกับการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐให้สะอาดโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
1.3 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนพื้นฐานความเสมอภาคโดยการสร้างโอกาสยกระดับ

คุณภาพการศึกษาเพื่อผลสัมฤทธิ์ด้านคุณภาพ และการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกสถาบันการศึกษา ตลอดจน
เปิดโอกาส
ในการเรียนรู้ และเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศได้อย่างกว้างขวาง ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว
1.4 พัฒนาความเป็นอยู่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งวัยเด็ก เยาวชน วัยท้างาน และ
ผู้สูงอายุส่งเสริมให้ประชากรวัยท้างานให้มีงานท้า มีหลักประกันที่มั่น คงในชีวิต มีความมั่น คง คุ้มครอง
แรงงานเด็กและสตรี ส่งเสริมบริการสาธารณสุข สุขอนามัย สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม สร้างความปรองดอง
ด้วยกีฬาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
1.5 ส่งเสริมให้มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม คุ้มครอง ส่งเสริม และขยาย
โอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชน เพิ่มศักยภาพของชุมชน เชื่อมโยงเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เป็นรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน น้าไปสู่การพึ่งตนเอง และลดปัญหาความยากจน
1.6 ช่วยเหลือ และสนับสนุนการมีงานท้า และรายได้ของประชาชน เพื่อลด
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย และสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม
1.7 เสริมสร้างสถาบันครอบครัว และชุมชนให้มีความมั่น คงเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด
มีความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
1.8 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในการร่วมกันพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ
การเมือง การปกครอง การสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสมานฉันท์ และความมั่น คงภายในและชายแดน
การบริหารวิกฤติการณ์ด้านสาธารณภัย การด้าเนินกิจกรรมสาธารณสุขชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการ
ด้าเนินการของกลุ่มประชาชนในลักษณะเครือข่าย ให้สามารถแสดงความคิดเห็น และเสนอความต้องการ
ของชุมชนในพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม
2. พัฒนาภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูป และผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ
และปลอดภัยและมีความมั่นคงทางอาหาร
กลยุทธ์ :
1.1 ส่งเสริม พัฒนากระบวนการผลิต ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูป
สินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยมุ่งพัฒนาผลผลิตที'มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
2.2 ส่งเสริมพัฒนาการปลูกพืช การปศุสัตว์ และประมงที่สอดคล้องกับการตลาด
โดยส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ในภาคการเกษตร
2.3 เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการให้กับ ภาคเกษตรกร สถาบันเกษตรกร
และผู้ประกอบการ ตลอดจนการส่งเสริมกลุ่ม OTOP กลุ่มธุรกิจ ผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความเข้มแข็ง
1.4 ส่งเสริมการศึกษาการวิจัย การสร้างนวัตกรรม และการบริหารจัดการตลาด
สินค้าเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการแปรรูป และผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพและปลอดภัย
3. พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ และการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ :
1.1 ท้านุบ้ารุง รักษา และสืบทอดประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โดย
การเชื่อมโยงกับการพัฒนาทางสังคม การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ
3.2 ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย เพื่อใช้
ในการผลิตสินค้า บริการ การประกอบอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.3 ส่งเสริมเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ กับเพื่อนบ้านทั้งภายใน
และต่างประเทศ
3.4 มีการพัฒนาการท่องเที่ยวทุกด้าน โดยเน้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มี
อัตลักษณ์และศักยภาพสูง
4. ด้ารงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ พัฒนาแหล่งน้้า การจัดการสิ่งแวดล้อม
และพลังงานที่ดี
กลยุทธ์ :
1.1 สนับสนุนให้มีการสร้างสมดุลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ การฟื้นฟูทรัพยากรดิน การพัฒนาแหล่งน้้า การบริหารจัดการน้้าอย่างเป็น
ระบบ และ คุ้มค่าเพื่อรักษา ด้ารงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และสนับสนุน ขยายผลโครงการ
ตามแนวพระราชด้าริ
1.2 กระจายการถือครองที'ดินอย่างเป็นธรรม และด้าเนินการจัดกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
ของประชาชน ให้เพียงพอแก่การอยู่อาศัย และการเกษตรกรรม โดยค้านึงถึงความสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ทั้งผืนดิน ผืนน้้า วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น อย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วม
1.3 ส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเมือง และท้องถิ่น ภายใต้การมี
ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิ ท ธิ ผ ล
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการดู แ ลรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
1.4 ส่งเสริม บ้ารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผลิต และการใช้
พลังงานทดแทนอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนควบคุม และก้าจัด
ภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยประชาชน ชุมชน
ท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีส่วนร่วมในการก้าหนดแนวทางการด้าเนินงาน
4.5 ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์พลังงานและการบริหารจัดการด้านพลังงานให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในภาครัฐและเอกชนอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน
5. เพิ่มศักยภาพ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
กลยุทธ์ :
5.1 เสริมสร้างความร่วมมือ และความรู้เกี่ยวกับการค้า การลงทุน และการบริการ
ให้กับผู้ประกอบการทั้งภายใน และต่างประเทศ
5.2 พัฒนาสัมพันธ์ไมตรี และความร่วมมือกับจังหวัดภายในภูมิภาค และอื่น ๆ
รวมทั้งต่างประเทศโดยยึดหลักการปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค สนับสนุนการเพิ่ม และขยายช่องทางการค้า
การลงทุน การท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันดีอย่างยัง' ยืน
5.3 พัฒนาศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการ พัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยง
เขตเศรษฐกิจชายแดน และระบบ Logistics ให้เอื้อประโยชน์ต่อการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เป็นการ
เพิ่มพูนมูลค่าให้กับการค้าในตลาดเดิม และแสวงหาตลาดใหม่
5.4 ส่งเสริมให้มีการประกอบกิจการ มีการแข่งขันอย่างเสรี และเป็นธรรม ป้องกัน
การผูกขาดทั้งทางตรง หรือทางอ้อม และคุ้มครองผู้บริโภค
5.5 สนับสนุนให้มีการปรับปรุง และแก้ไขกระบวนการผ่านแดน เพื่ออ้านวยความ
สะดวกด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
5.6 พัฒนาสินค้าและบริการ เสริมสร้างความปลอดภัย และสุขอนามัย ให้มีคุณภาพ

มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค คู่ค้า และนักท่องเที่ยว
5.7 สนับสนุนให้มีการปรับปรุง พัฒนา แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ วัฒนธรรม
และประวัติศาสตร์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
4.6 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพี้
1. นโยบายเร่งด่วนที่จะด้าเนินการ
1.1 ส้ารวจและศึกษาวิจัย การหาแหล่ งน้้าสะอาดเพื่อให้ เพี ยงพอส้าหรับการอุปโภค
บริโภค ตลอดทั้งปีครอบคลุมทั้งต้าบล
1.2 ส้ารวจศึกษาและออกแบบสร้างแหล่งกักเก็บน้้าต้นทุนขนาดใหญ่ ส่งเสริมคลอง
ชลประทานเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมทั้งต้าบล
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.1 ด้านการคมนาคม พัฒนาเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่สู่
ตลาดให้มีความสะดวกและรวดเร็ว ให้ครอบคลุมทั้งต้าบล
2.2 ขยายเขตไฟฟ้าและแสงสว่างครอบคลุมทั้งต้าบล
3. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
3.1 ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมดั่งเดิม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.2 ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬา และนันทนาการ
3.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.4 ส่งเสริมกลุ่มเยาวชนต้าบลน้้าพี้
3.5 จัดสวัสดิการสังคม สงเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อและผู้ด้อยโอกาส
3.6 ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนให้ครอบคลุมทั้งต้าบล
4. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1 สนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่สถาบันการศึกษาในพื้นที่ทุกแห่ง
4.2 จัดการศึกษาระชั้นอนุบาลก่อนประถมวัย
4.3 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา เรียนรู้ภาษา สู่ประชาคมอาเซียน
4.4 ส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ด้านสาธารณสุข
5.1 ส่งเสริมสุขภาพ อนามัยของประชาชน
5.2 ส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.)
5.3 ป้องกันโรค และควบคุมโรคติดต่อ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้เลือดออก และอื่น ๆ
5.4 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ
5.5 สนับสนุนสถานีอนามัย หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
6. ด้านการเกษตร
6.1 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การลดต้นทุนทางการเกษตร
6.2 ส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ หรือวิสาหกิจชุมชน ในรูปแบบการรวมกลุ่ม

7. ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
7.1 ดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้
7.2 ส่งเสริมประชาชนภายในชุมชนให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่
7.3 สร้างสภาพแวดล้อมภายในชุมชนให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่
7.4 จัดหาสถานที่ทิ้งขยะ และวิธีการก้าจัดขยะอย่างถูกวิธี
8. ด้านบริหารและการจัดการ องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพี้
8.1 พัฒนาบุคลากรให้ความส้าคัญกับการบริการประชาชนทุกระดับชั้น
8.2 การบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
8. 3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท้าแผน โครงการ จัดซื้อ จัดจ้าง
8.4 ชี้แจงรายรับรายจ่ายให้ประชาชนทราบ อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง
8.5 ให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับฟังในการประชุมสภา
8.6 เผยแพร่ประชาธิปไตยและข่าวสาร การบริหารงานให้ประชาชนและเยาวชน บุคคล
ทั่วไป รับทราบโดยทั่วถึงกัน
8.7 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารและการปกครองส่วนท้องถิ่น
9. ด้านเศรษฐกิจ
9.1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ภายในชุมชน
9.2 สนับสนุนธุรกิจร้านค้าชุมชน สินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP
9.3 ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ่อเหล็กน้้าพี้ และแหล่งท่องเที่ยวภายใน
ต้าบลน้้าพี้
สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
1. ยุทธศาสตร์ด้านการคมนาคม
1.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้้า
1.2 แนวทางการติดตั้ง ปรับปรุง ระบบไฟฟ้า
1.3 แนวทางการพัฒนาระบบวงจร
2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
2.1 แนวทางพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
2.2 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการเกษตร
2.3 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุงรักษาระบบน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภค
3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
3.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษา
3.2 แนวทางการพัฒนาการท้านุบ้ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี
3.3 แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ
3.4 แนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
3.5 แนวทางการส่งเสริมช่องทางในการรับรู้ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต้าบล
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แนวทางการสร้างจิตส้านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
4.2 แนวทางบ้าบัดและก้าจัดขยะ
5. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
5.1 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาด้านสุขภาพและอนามัยของประเทศ
5.2 แนวทางการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ ผู้ด้วย
โอกาส เด็กและเยาวชน
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
6.1 แนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานบ่อเหล็กน้้าพี้
6.2 แนวทางการอนุรักษ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โบราณสถานพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ่อเหล็ก
น้้าพี้
ค้าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะด้าเนินการในปีแรก
๑.๑ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
๑.๒ ก้าหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ”
๑.๓ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง
๑.๔ ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารบริ ห ารจั ด การน้้ า อย่ า งบู ร ณาการและเร่ ง รั ด ขยายเขตพื้ น ที่
ชลประทาน
๑.๕ เร่งน้ าสัน ติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ นของประชาชนกลับสู่พื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้
๑.๖ เร่ งฟื้ น ฟูค วามสั ม พัน ธ์และพั ฒ นาความร่ ว มมื อกั บประเทศเพื่อ นบ้า นและนานา
ประเทศ
๑.๗ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อ
และราคาน้้ามันเชื้อเพลิง
๑.๘ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มก้าลังซื้อภายในประเทศ สร้างสมดุลแล
ความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค
๑.๙ ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล (ให้เหลือร้อยละ ๒๓ ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ และร้อยละ ๒๐
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖)
๑.๑๐ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน
๑.๑๑ ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน
๑.๑๒ เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ
๑.๑๓ สนั บ สนุ น การพั ฒ นางานศิ ล ปหั ต ถกรรมและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนเพื่ อ การสร้ า ง
เอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น
๑.๑๔ พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
๑.๑๕ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
๑.๑๖ เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองทีประชาชนมีส่วนร่วม

๒. นโยบายที่จะด้าเนินการภายในช่วงระยะ ๔ ปี
๒.๑ นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
๒.๑.๑ เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
๒.๑.๒ พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ
๒.๑.๓ พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประทศ
๒.๑.๔ พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
๒.๑.๕ เร่งด้าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรม การค้ามนุษย์
ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน
๒.๒ นโยบายเศรษฐกิจ
๒.๒.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค
(๑) ด้าเนินการให้มีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมให้แก่คนส่วนใหญ่ของ
ประเทศและให้เศรษฐกิจสามารถเจริญเติบโตในอัตราสูงอย่างมีเสถียรภาพ
(๒) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่สามารถตอบสนองต่อ
ความ
ต้องการที่หลากหลายได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
(๓) พัฒนาระบบสถาบันการเงินในประเทศให้รับผิดชอบต่อคนส่วนใหญ่
และ
ผู้ด้อยโอกาส
(๔) ปรั บ โครงสร้ า งภาษี อ ากรทั้ ง ระบบเพื่ อ สนั บ สนุ น การเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สร้างความเป็นธรรมในสังคม
(๕) ส่งเสริมและรักษาวินัยการคลัง
(๖) ปรับปรุงโครงสร้างของรัฐวิสาหกิจ โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพการ
ให้บริการ
(๗) บริหารสินทรัพย์ของประเทศที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ
๒.๒.๒ นโยบายสร้างรายได้
(๑) ส่งเสริมการท่องเที่ยวจากทั้งภายนอกและภายในประเทศ
(๒) ขยายบทบาทให้ธุรกิจการเกษตรและอาหารซึ่งเป็นแหล่งรายได้และการ
จ้างงานในประเทศมาเป็นเวลานานให้ก้าวหน้าไปสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอาหารคุณภาพสูง
(๓) ส่งเสริมและผลักดันให้อุตสาหกรรมพลังงานปิโตรเลียมและพลังงาน
ทดแทนสามารถสร้างรายได้จากความต้องการภายในประเทศ
(๔) ยกระดับความสามารถในการแข่งขันและขยายช่องทางการตลาด
ของธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการในประเทศ และธุรกิจวิสาหกิจชุมชนให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(๕) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขยายการลงทุนไปประเทศเพื่อนบ้าน
(๖) ดึ งดู ดการลงทุน เข้ า สู่ ป ระเทศในสาขาที่เ ป็น การผลิ ต สิ น ค้ าและ
บริการที่มีพื้นฐานทางเทคโนโลยีมูลค่าสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีการถ่ายเทคโนโลยีให้แก่คนไทย
(๗) เสริมสร้างกระบวนการสร้างอาชีพ สร้างงานที่มี
คุณภาพและมีรายได้สูงให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

(๘) ส่งเสริมการขยายความเชื่อโยงทางเศรษฐกิจการค้า การลงทุน และ
การเงินภายใต้ประโยชน์ร่วมกันของกรอบความร่วมมือและข้อตกลงทางการค้าหลายฝ่าย
๒.๒.๓ นโยบายปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
๑) ภาคการเกษตร
(๑) ส่ ง เสริ มสนั บ สนุ น ให้ ส ภาเกษตรแห่ ง ชาติเ ป็ น กลไกของ
เกษตรกรในการสื่อสารกับรัฐบาล
(๒) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช โดยการวิจัยและพัฒนาสาย
พันธุ์ พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตสูง
(๓) เพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิตด้านปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๔) พั ฒ นาการประมง ทั้ง ในการเพาะเลี้ ยงและในแหล่ งน้้ า
ธรรมชาติ
(๕) เสริมสร้างฐานรากของครัวเรือนเกษตรกรให้เข้มแข็งโดย
การเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก ลดต้นทุนการผลิต พัฒนาระบบการผลิตที่เป็นขั้นตอน โดยมีการวาง
แผนการผลิตและการจ้าหน่ายล่วงหน้าที่แม่นย้า
(๖) จั ด ท้ า ระบบทะเบี ย นครั ว เรื อ นเกษตรกรที่ มี ข้ อ มู ล
การเกษตรของครัวเรือนครบถ้วน
(๗) เร่ ง รั ด พั ฒ นาธุ ร กิ จ การเกษตร โดยการพั ฒ นาสถาบั น
เกษตรกรในด้ า นธุ ร กิ จ สร้ า งเกษตรกรรุ่ น ใหม่ จ ากโครงการกองทุ น ตั้ ง ตั ว ได้ ร่ ว มมื อ สนั บ สนุ น
สถาบั น การศึ ก ษาเพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช ากากรเกษตรทุ ก สาขา และด้ า เนิ น การให้ บุ ค ลากรของ
สถาบันการศึกษาได้ท้าหน้าที่สนับสนุนการส่งเสริมการเกษตร พัฒนารูปแบบการจัดการผลิต การบรรจุ
ผลิตภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งผลิตเร่งรัดการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม
(๘) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าเพิ่มเพื่อเพิ่มศักยภาพ
แข่งขันในตลาดโลก
(๙) ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
๒) ภาคอุตสาหกรรม
(๑) ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม
ในประเทศด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
(๒) ยกระดับภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่
ใช้ปัญญา ใช้เทคโนโลยี และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
(๓) พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมเกษตรแปรรู ป บน
ฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับสินค้าให้มี
คุณภาพ มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
(๔) สร้างความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(๕) ก้ า หนดมาตรฐานและคุ ณ ภาพขั้ น พื้ น ฐานของสิ น ค้ า
อุตสาหกรรมเมื่อมีการเปิดเสรีการค้ามากขึ้น

(๖) พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมแห่งใหม่
(๗) เร่งพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม และอยู่ร่วมกับชุมชนได้
(๘) ส่งเสริมและจัดให้มีมาตรการทางภาษีและมาตรการอื่นที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน และการใช้
พลังงานจากการเกษตร
(๙) สนับสนุนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกสาขาการผลิต
เข้าประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
(๑๐) เร่งรัดส้ารวจและแสวงหาแหล่งแร่ส้าคัญ
๓) ภาคการท่องเที่ยว การบริการ และการกีฬา
การพัฒนาการท่องเที่ยว
(๑) ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ ส นั บ สนุ น การ
ท่องเที่ยวและเร่งรัดการปรับปรุงมาตรฐานในเรื่องสิ่งอ้านวยความสะดวกความปลอดภัย และสุขอนามัย
โดยค้านึงการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวของผู้พิการและผู้สูงอายุ
(๒) พั ฒ นา บู รณะ และฟื้ น ฟู แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่แล้ว ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในเชิงกลุ่มพื้นที่ที่มี
ศักยภาพสามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน
(๓) ยกระดับและรักษามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว
(๔) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ตลาดนั ก ท่ อ งเที่ ย วคุ ณ ภาพทั้ ง จาก
ต่างประเทศและในประเทศ
(๕) ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อสร้างคุณค่า
และมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว
(๖) ผลักดันความร่วมมื อของหน่ว ยงานต่างๆ เพื่อให้ บริการ
นักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ
(๗) พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมบทบาท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการก้าหนดนโยบาย กลยุทธ์ด้าน
การตลาด และการประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวของไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก
๓) การพัฒนาภาคบริการ
(๑) เร่งรัดพัฒ นาผู้ประกอบการด้านบริการให้ มีองค์
ความรู้ เสริมสร้างนวัตกรรมและทักษะทั้งด้านภาษา มาตรฐาน การบริการ และการจัดการ เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
(๒) พัฒนาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพเพื่อขยายฐานการ
ผลิตและการตลาดสู่ระดับภูมิภาค
๔) การพัฒนากีฬา
(๑) ส่ ง เสริ มให้ ป ระเทศไทยเป็น ศูน ย์ กลางกีฬ าของ
ภูมภิ าคและของโลก

(๒) จั ดหาและพั ฒนาโครงสร้ างพื้นฐานด้านการกีฬาให้
เพียงพอ
(๓) จัดให้มีทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนแก่เด็กและ
เยาวชนที่มีความสามารถด้านกีฬา
(๔) พั ฒ นากี ฬ าเพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ ด้ ว ยการน้ า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามาประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง
๕) การตลาด การค้า และการลงทุน
(๑) ส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม
เพื่อป้องกันการผู้ขาดตัดตอน
(๒) สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนทั้ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยปรับปรุงพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบที่ส่งเสริมการค้าการลงทุน
(๓) สนั บ สนุ น การลงทุ น ในต่ า งประเทศในสาขาที่
ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพ
(๔) ปรั บ ปรุ ง มาตรการการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ให้
ครอบคลุมการให้สิทธิประโยชน์แก่ธุรกิจในภาคเกษตร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการกีฬา และบริการ
(๕) ส่งเสริมการขยายตลาดเชิงรุกเพื่อรักษาตลาดเดิม
และสร้างตลาดใหม่เพื่อลดการพึ่งพาการส่งออกไปตลาดหลัก
(๖) พัฒนาสินค้าและบริการที่สร้างโอกาสใหม่ในการ
หารายได้ การผลิตสินค้าและบริการอันเป็นที่ต้องการชองผู้บริโภคในตลาดโลก
(๗) ขยายความเชื่ อ มโยงทางเศรษฐกิ จ การค้ า การ
ลงทุน และการตลาดภายใต้กรอบความร่วมมือและข้อตกลงการค้าเสรีในระบบพหุภาคีและทวิภาคี
(๘) เร่งรัดจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพื้นที่
ที่มีศักยภาพ
๒.๓ นโยบายโครงสร้ า งพื้น ฐาน การพั ฒ นาระบบรางเพื่ อ ขนส่ง มวลชน และการ
บริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการ
๒.๓.๑ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง ระบบประปา และระบบ
ไฟฟ้าให้กระจายไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงเพียงพอ
๒.๓.๒ ขยายการให้บริการน้้าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมประชาชนใน
ทุกพื้นที่
๒.๓.๓ พัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวกด้านการข้นส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
๒.๓.๔ พัฒนาระบบคมนาคมส่งขนส่งทางราง
๒.๓.๕ เร่ ง รั ด โครงการรถไฟฟ้ า ๑๐ สาย สายทางในกรุ ง เทพมหานครและ
ปริมณฑล
๒.๓.๖ พัฒนาการขนส่งทางน้้าและกิจการพาณิชยนาวีขนส่งเดินเรือชายฝั่งทะเล
๒.๓.๗ พัฒนาท่าอากาศยานสากล ท่าอากาศยานภูมิภาคและอุตสาหกรรมการบิน
ของไทย
๒.๔ นโยบายพลังงาน

๒.๔.๑ ส่ งเสริ ม และผลั กดั น ให้ อุต สาหกรรมพลั ง งานสามารถสร้ างรายได้ ใ ห้
ประเทศ
๒.๔.๒ สร้างเสริมความมั่นคงทางพลังงาน โดยแสวงหาและพัฒนาแหล่งพลังงาน
และระบบทั้งไฟฟ้าจากทั้งในและต่างประเทศ
๒.๔.๓ ก้ากับราคาพลังงานให้มีราคาเหมาะสม
๒.๔.๔ ส่งเสริมการผลิต การใช้ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาพลังงานทนแทน
และพลังงานทางเลือก
๒.๔.๕ ส่งเสริมและผลักดันการอนุรักษ์พลังงานอย่างเต็มรูปแบบ
๒.๕ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๕.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๕.๒ ส่งเสริมการเข้าถึงการใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
๒.๕.๓ ส่งเสริมการใช้คลื่นความถี่อันเป็นทรัพยากรของชาติ
๒.๕.๔ ส่งเสริมการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียง
๒.๕.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
๒.๖ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
๒.๖.๑ นโยบายการศึกษา
(๑) เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(๒) สร้ า งโอกาสทางการศึ ก ษา กระจายโอกาสทางการศึ ก ษาใน
สังคมไทย
(๓) ปฏิรูปครู ยกฐานะครูให้ เป็นวิช าชีพชั้นสู งอย่าง
แท้จริง
(๔) จั ด การศึ ก ษาขั้ น อุ ด มศึ ก ษาและอาชี ว ศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
(๕) เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ ทัดเทียมกับ
นานาชาติ
(๖) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ
(๗) เพิ่มขีดความสามารถองทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคม
อาเซียน
๒.๖.๒ นโยบายแรงงาน
(๑) ส่งเสริมให้ผู้ต้องการมีงานท้าในระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ต้าแหน่งงานว่างของสถานประกอบการได้โดยสะดวก
(๒) ให้การคุ้มครองแรงงานตามกฎหมาย
(๓) ส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
(๔) เพิ่มสิทธิประโยชน์ประกันสังคมให้มากขึ้น
(๕) เร่งยกระดับแรงงานไร้ฝีมือให้เป็นแรงงานกึ่งฝีมือและแรงงานกึ่ง
ฝีมือให้เป็นแรงงานมีฝีมือ
(๖) เตรียมการรองรับการเปิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘

ต่างด้าว

(๗) ก้าหนดมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมการเข้ามาท้างานของแรงงาน

๒.๖.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
(๑) ลงทุนด้านบริการสุขภาพ โดยการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
สุขภาพทั้งระบบอย่างมีบูรณาการเชื่อมโยงในทุกระดับ
(๒) ผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุขให้เพียงพอ
(๓) จัดให้มีมาตรการสร้างสุขภาพโดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราป่วย ตาย
และผลกระทบจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
(๔) พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขทุกคนให้เป็นนัก
จัดการสุขภาพชุมชน
(๕) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตั้งแต่ในช่วงตั้งครรภ์ วัยเด็ก วัย
เจริญพันธุ์
วัยบรรลุนิติภาวะ วัยชรา และผู้พิการ
(๖) ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกก้าลังกายและเล่นกีฬา
เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและพลานามัยที่ดี
(๗) ขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นเลิศในผลิตภัณฑ์และการบริการด้าน
สุขภาพและการรักษาพยาบาลในภูมิภาคเอเชีย
๒.๖.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
(๑) เร่งด้าเนินการให้ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมีบทบาทน้าในการ
ร่วมเทิดทูนสถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
(๒) อุปถัมภ์ คุ้มครอง และท้านุบ้ารุงศาสนา ส่งเสริมการปรับปรุงองค์กร
และกลไกลที่รับผิดชอบด้านศาสนาเพื่อให้การบริหารจัดการ
(๓) อนุรักษ์ ท้านุบ้ารุง และบูรณาปฏิสังขรณ์แหล่งศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรมโบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
(๔) สร้างสรรค์อารยธรรมที่ดีงามสู่วิถีชีวิตและสังคมคุณภาพ
๒.๖.๕ นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม
(๑) ส่งเสริมการพัฒนาให้ครอบครัวและสังคมไทยมีความมั่นคงอบอุ่น
(๒) สร้างหลักประกันความมั่นคงในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์
(๓) ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
(๔) สนับสนุนบทบาทของสตรีไทยในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเสมอ
ภาค
(๕) เสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น
(๖) ลดอุบัติภัยและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรให้เหลือน้อยที่สุด
๒.๗ นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒.๗.๑ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
๒.๗.๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

๒.๗.๓ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ
๒.๗.๔ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าในการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
๒.๗.๕ ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตส้านึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๒.๗.๖ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้้าอย่างบูรณาการ
๒.๗.๗ สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ
๒.๗.๘ พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๒.๘ นโยบายวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์
๒.๘.๑ เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้
๒.๘.๒ เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์
๒.๘.๓ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
เอกชน
๒.๘.๔ จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง
๒.๘.๕ ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
๒.๙ นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
๒.๙.๑ เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
๒.๙.๒ สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน
๒.๙.๓ เสริ มสร้ างบทบาทที่ ส ร้า งสรรค์แ ละส่ งเสริ มผลประโยชน์ข องชาติใ น
องค์การระหว่างประเทศ
๒.๙.๔ กระชับความร่วมมือและความเป็ นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ
14 กลุ่มประเทศและองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทส้าคัญของโลก
๒.๙.๕ สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพร้อมทั้งส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีและความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศก้าลังพัฒนา
๒.๙.๖ ส่ ง เสริ ม การรั บ รู้ แ ละความเข้า ใจของประชาชนเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาเรื่ อ ง
พรมแดนและการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
๒.๙.๗ สนับสนุนการทูตเพื่อประชาชน
๒.๙.๘ ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาค
๒.๙.๙ ประสานการด้าเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ
๒.๙.๑๐ ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลามระหว่าง
ประเทศ
๒.๑๐ นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๒.๑๐.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
๒.๑๐.๒ กฎหมายและการยุติธรรม



