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ส่วนที� 4 

สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันา 
 4.1 วสัิยทศัน์การพฒันาองค์การบริหารส่วนตําบล 

พฒันาคุณภาพชีวิต   เศรษฐกิจเขม้แขง็   สุขภาพแขง็แรง    ปรับปรุงแหล่งทรัพยากร” 
  

4.2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาในช่วง 3ปี  (จากแผนยุทธศาสตร์การพฒันาท้องถิ�น) 
ยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดาโตะ๊ มี 6 ดา้น ดงันี/  
  4.2.1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 
  4.2.2 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นคนและสังคม 
  4.2.3 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพื/นฐาน 
  4.2.4 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นแหล่งนํ/า 
  4.2.5 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองและการบริหาร 
  4.2.6 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสิ7งแวดลอ้ม 
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4.3  กรอบยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวดัปัตตานี 

ประจําปี พ.ศ. 2560 

วสัิยทศัน์  “ องค์กรหลกัในการพฒันาท้องถิ�น  ยดึหลกัธรรมาภิบาล สังคมมั�นคง ประชาชนมั�งคั�ง  

อย่างยั�งยนื  สูประชาคมอาเซียน ” 

ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา หมายเหตุ 
1. การพฒันาและเสริมสร้าง

ความเขม้แขง็ของระบบ
เศรษฐกิจชุมชนและการ
แกไ้ขปัญหาความยากจน 

 1.1 ส่งเสริมสนบัสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพใหก้บั
ประชาชนในทอ้งถิ7นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.2 ส่งเสริมสนบัสนุนอาชีพดา้นการเกษตร  และปศุสัตวต์าม
แนวทางเกษตรทฤษฏีใหม่สู่นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 
 1.3 ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดาํริ 
 1.4 ส่งเสริมการตลาด  การคา้  การลงทุนในทอ้งถิ7น 
 1.5 ส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้ตลาดกลางจาํหน่ายสินคา้ 
 1.6 ส่งเสริมสนบัสนุนผูป้ระกอบการในการพฒันาคุณภาพ
ผลผลิตและผลิตภณัฑ ์
 1.7 พฒันามาตรฐานผลิตภณัฑแ์ละส่งเสริมการตลาดสินคา้ 
OTOP 
 1.8 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนควบคู่กบัการพฒันาองค์
ความรู้ดา้นการจดัการและการตลาด 
 1.9 พฒันาภูมิปัญญาทอ้งถิ7นใหเ้ป็นสินทรัพยท์างปัญญาสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจ 
 1.10 รณรงคใ์หค้วามรู้เพื7อสร้างจิตสาํนึกในการประหยดัและ
ลดหนี/ สินในระดบัครัวเรือน 
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ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา หมายเหตุ 
2. พฒันาคนและสังคมใหมี้

คุณภาพ 
2.1 ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศึกษาทั/งในระบบและนอก
ระบบทุกระดบั 
2.2 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรมที7สอดคลอ้งตามความ
ตอ้งการของประชาชน 
2.3 ส่งเสริมสนบัสนุนบทบาทสถานศึกษา  ศาสนสถานให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
2.4 ส่งเสริมสนบัสนุนการใชสื้7อนวตักรรมเทคโนโลยเีพื7อ
การศึกษา 
2.5 ส่งเสริมสนบัสนุนใหเ้ด็กเยาวชนไดมี้ส่วนร่วมในดา้น
การแสดงออกดา้นความคิด  และมีนิสัยรักในการเรียน 
2.6 ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาเด็ก  เยาวชนและประชาชน
ใหมี้คุณธรรมนาํความรู้  เกิดภูมิคุม้กนั 
2.7 ส่งเสริมทาํนุบาํรุงศาสนา  ศาสนสถาน  ศาสนพิธีต่างๆ 
2.8 ส่งเสริมบาํรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  
ศิลปวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถิ7นและภูมิปัญญาทอ้งถิ7น 
2.9 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดความเขม้แขง็ของชุมชน
และสถาบนัครอบครัว 
2.10 ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพชีวิตและการ
คุม้ครองเด็ก  สตรี เยาวชน ผูสู้งอาย ุ ผูพ้ิการ  ผูด้อ้ยโอกาส 
และประชาชนโดยทั7วไป 
2.11 ควบคุมและป้องกนัการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอด
ถึงการบาํบดัฟื/ นฟูทั/งดา้นร่างกายและจิตใจแก่ผูติ้ดยาเสพติด 
2.12 ส่งเสริมการป้องกนัและการควบคุมโรคติดต่อ 
2.13 ส่งเสริมการสร้างสุขภาพตามวถีิชุมชน 
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ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา หมายเหตุ 
3. พฒันาการกีฬาสู่ความ

เป็นเลิศและส่งเสริมการ
ท่องเที7ยว 

3.1 ส่งเสริม  สนบัสนุน กิจกรรมดา้นการกีฬาการออกกาํลงั  และ
กิจกรรมนนัทนาการ 

3.2 ส่งเสริมการพฒันาทกัษะดา้นการกีฬา  สู่ความเป็นเลิศ 
3.3 ส่งเสริม สนบัสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา 
3.4 ส่งเสริม สนบัสนุนการประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเที7ยว 
3.5 ปรับปรุ  พฒันาแหล่งท่องเที7ยวและส่งเสริมกิจกรรม  การ

ท่องเที7ยวทุกประเภท 
3.6 ส่งเสริมและพฒันาบุคลากรดา้นการกีฬาและการท่องเที7ยว 
3.7 พฒันาระบบบริหารจดัการ  การกีฬาและการท่องเที7ยวแบบ

บูรณาการโดยเนน้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
3.8 ส่งเสริม  สนบัสนุนการสร้างภาพลกัษณ์ของจงัหวดัอยา่ง

ต่อเนื7อง 

 

4. การบริหารจดัการที7ดี 4.1 ส่งเสริมสวสัดิการ และการพฒันาศกัยภาพบุคลากรภายใน
องคก์ร 

4.2 พฒันาปรับปรุงจดัหาเครื7องมือเครื7องใช ้และพฒันาสถานที7
การปฏิบติังาน 

4.3 พฒันา ปรับปรุงระบบบริหารจดัการองคืกรตามหลกัการ
บริหารจดัการบา้นเมืองที7ดี 

4.4 พฒันาและสร้างระบบการให้การบริการที7ทนัสมยัรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

4.5 ปรับปรุงรูปแบบการทาํงาน  อาํนวยความสะดวกลดขั/นตอน  
กระบวนการทาํงาน 

4.6 พฒันาส่งเสริมระบบประชาสัมพนัธ์การดาํเนินงานของ
องคก์ร 

 

5. พฒันาโครงสร้างพื/นฐาน
ใหไ้ดม้าตรฐาน 

 ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บาํรุงรักษาทางคมนาคม เขื7อน ระบบ
ระบายนํ/า ระบบชลประทานขนาดเลก็  และท่าเทียบเรือ 

 พฒันาปรับปรุงระบบ จราจร และการขนส่ง 
 จดัใหมี้ไฟฟ้าใชอ้ยา่งทั7วถึง 
 ก่อสร้าง  ปรับปรุงแหล่งนํ/าอุปโภค  บริโภค และระบบ

ประปา 
5.5 จดัทาํผงัเมืองและผงัตาํบล 

 



21 

ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา หมายเหตุ 
6.  จดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ7งแวดลอ้มอยา่งย ั7งยนื 

6.1 คุม้ครอง  ดูแล  และบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ7งแวดลอ้มอยา่งย ั7งยนื 

6.2 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระชาชนมีจิตสาํนึกในการร่วม
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และสิ7งแวดลอ้ม 

6.3 ปรับปรุงภูมิทศัน์ในชุมชนและเมือง 
6.4 จดัทาํระบบกาํจดัขยะและสิ7งปฏิกลูตลอดจนระบบบาํบดั 

นํ/าเสีย 
6.5 ส่งเสริม  สนบัสนุนการพฒันาระบบการจดัการและป้องกนั

ภยัพิบติั 
 

 

7.  ส่งเสริมการรักษาความ
มั7นคงและเสริมสร้างสันติสุข 

7.1  ส่งเสริม  สนบัสนุนกิจกรรมดา้นการรักษาความปลอดภยั     
      ในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน 
7.2  เสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนใหมี้ส่วนร่วมในการรักษา   
       ความสงบเรียบร้อยในทอ้งถิ7นเพื7อให้เกิดสันติสุข 
7.3  ส่งเสริมใหท้อ้งถิ7นมีความสามารถและมีศกัยภาพในการ 
       สนบัสนุนงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัตลอดถึงการ 
        รักษาความสงบเรียบร้อยในทอ้งถิ7น 
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4.4 แผนพฒันาจงัหวดัปัตตานี 

วสัิยทศัน์    “ แหล่งผลิตผลการเกษตร  และผลิตภณัฑฮ์าลาลที7มีคุณภาพ  บนพื/นฐานความมั7นคงในการ  

                         ดาํรงชีวิต ” 
 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที7  1  ส่งเสริมและพฒันาแหล่งผลิตผลทางการเกษตรใหมี้คุณภาพมาตรฐานการส่งออก 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที7  2  สร้างมูลค่าเพิ7มและขยายช่องทางการตลาดผลิตภณัฑฮ์าลาลและสินคา้แปรรูปจาก 
                                         การเกษตร                        
 ประเด็นยทุธศาสตร์ที7  3  สร้างความมั7นคงในการดาํรงชีวิตของประชาชน สังคม และความเชื7อมั7นที7มีต่อรัฐ 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที7   4  พฒันาชุมชนและทอ้งถิ7นให้น่าอยู ่ และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายไดแ้ก่ชุมชน 

 

4.5 แผนพฒันากลุ่มจังหวดัชายแดนใต้ 

กลุ่มจงัหวดัชายแดนภาคใตป้ระกอบดว้ย ปัตตานี ยะลา นราธิวาสและ 4 อาํเภอของจงัหวดัสงขลา (อาํเภอจะนะ 

อาํเภอสะบา้ยอ้ย อาํเภอเทพพา อาํเภอนาทวี) ควร ใหค้วามร่วมมือสนบัสนุน ส่งเสริม การดาํเนินการตามแผนการ

ทาํงานของศูนยอ์าํนวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละของกองอาํนวยการรักษาความมั4นคงภายใน ภาค 4 

ส่วนหนา้  และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาํเนินการของภาครัฐ  การสวสัดิการสังคม การพฒันา

การศึกษาวฒันธรรม และอตัลกัษณ์ของทอ้งถิ4น 

 

4.6  นโยบายการพฒันาของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
 1.นโยบายดา้นเศรษฐกิจ 
  1.1 แนวทางการดาํเนินงาน 

• ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มอาชีพต่างๆ 

• สนบัสนุนเงินทุนและวสัดุอุปกรณ์ 

• จดัหาแหล่งตลาดมารองรับ 
1.2 วตัถุประสงค ์ 

เพื7อส่งเสริมการประกอบอาชีพ การมีงานทาํและยกระดบัรายไดข้องประชาชน 
1.3 เป้าหมาย 
 (1)ใหค้รัวเรือนมีรายไดเ้ฉลี7ยไม่นอ้ยกวา่  20,000  บาท ต่อปี 
 (2)ส่งเสริมการดาํเนินงานของกลุ่มอาชีพเสริมอยา่งนอ้ย  2  กลุ่ม  จาํนวน  30  ครัวเรือน
  

2.นโยบายดา้นการพฒันาคนและสังคม 
  2.1 แนวทางการดาํเนินงาน 



23 

• จดัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

• ส่งเสริมสุขภาพอนามยัของประชาชน 

• ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

• จดัสวสัดิการสังคมในดา้นต่างๆ เช่น ผูสู้งอาย ุ คนพิการ  เด็กกาํพร้า 

• จดัระบบป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

• ส่งเสริมกิจกรรมนนัทนาการและการกีฬา 

• ส่งเสริมความเขม้แขง็ของชุมชน 
 

วตัถุประสงค ์

• เพื7อการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

• เพื7อเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 
เป้าหมาย 

  �คุณภาพชีวติของประชาชนดีขึ/นทุกดา้น  เช่น ดา้นสาธารณสุข  การศึกษา ฯลฯ 

             ชุมชนมีความเขม้แข็ง 
 
 

3.นโยบายการพฒันาดา้นโครงสร้างพื/นฐาน 
 3.1 แนวทางการดาํเนินงาน 

    (1) ปรับปรุงการคมนาคมทางบกและทางนํ/าใหอ้ยูใ่นสภาพดีและเพิ7มเครือข่าย 
                                        การคมนาคมใหเ้พียงพอ 

(2) ปรับปรุงและเพิ7มบริการสาธารณูปโภค  ทั/งไฟฟ้าและโทรศพัท ์
      จดัระบบระบายนํ/า 
 

3.2 วตัถุประสงค ์
(1) เพื7อใหป้ระชาชนมีความเป็นอยูที่7ดีขึ/นและไดรั้บความสะดวกมากขึ/น 
(2) เพื7อใหป้ระชาชนรับบริการสาธารณะขั/นพื/นฐานอยา่งทั7วถึง 

3.3 เป้าหมาย 
 (1)  มีบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที7ไดม้าตรฐานไวใ้หบ้ริการประชาชน   
                    อยา่งทั7วถึง 

 4. นโยบายดา้นการพฒันาแหล่งนํ/า 
  4.1 แนวทางการดาํเนินงาน 
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- ปรับปรุงคุณภาพนํ/า 
- ปรับปรุงแหล่งนํ/าเดิมใหมี้สภาพดีขึ/นและจดัหาแหล่งนํ/าใหม่ 

4.2 วตัถุประสงค ์
- เพื7อใหป้ระชาชนมีนํ/าเพื7อการอุปโภค  บริโภค เพื7อการเกษตรที7มีคุณภาพดี 

4.3 เป้าหมาย 
- ทุกครัวเรือนมีนํ/าสะอาดใชเ้พื7อการอุปโภค บริโภคและเพื7อการเกษตร 

5.นโยบายดา้นการพฒันาการเมืองและการบริหาร 
5.1 แนวทางการดาํเนินงาน 

(1) จดัหาและปรับปรุงเครื7องมือ  เครื7องใชแ้ละสถานที7ปฏิบติังาน 
(2) การพฒันาบุคลากร 
(3) การพฒันารายได ้
(4) การสื7อสาร เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร 
(5) ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจเกี7ยวกบักิจกรรมของ  อบต.และกิจกรรมการเมืองตาม

ระบอบประชาธิปไตย 
(6)  มุ่งเนน้การทาํงานตามหลกัธรรมาภิบาล 

5.2 วตัถุประสงค ์
(1) เพื7อเพิ7มประสิทธิภาพการบริหารงานของ  อบต. 
(2) เพื7อใหป้ระชาชนมีความรู้ ความเขา้ใจในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง 
(3) เพื7อใหก้ารปฏิบติังานมีความโปร่งใส  ตรวจสอบไดเ้ป็นที7ไวว้างใจของประชาชน 

5.3 เป้าหมาย 
- การบริหารงานของ  อบต. มีประสิทธิภาพมากขึ/น สามารถใหบ้ริการและสร้างความ 
พึงพอใจแก่ประชาชนประชาชนร้อยละ  70  เขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมือง  เช่น   
การเลือกตั/ง  การเขา้ร่วมเวทีประชาคมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 ของประชากรในพื/นที7ฯลฯ 
 

6.นโยบายดา้นการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิ7งแวดลอ้ม 
 6.1 แนวทางการดาํเนินงาน 

(1) การป้องกนัการทาํลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ7งแวดลอ้ม 
(2) การบาํบดัและฟื/ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ7งแวดลอ้ม 
(3) การสร้างจิตสาํนึกในการรักษาสิ7งแวดลอ้มและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ 

6.2 วตัถุประสงค ์
(1) เพื7อบาํรุงรักษาสิ7งแวดลอ้ม  ปรับสภาพภูมิทศัน์ และการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 

6.3 เป้าหมาย 
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(1) สิ7งแวดลอ้มและสภาพภูมิทศัน์ดีขึ/น 
(2) ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น  จาํนวนสัตวน์ํ/าเพิ7มขึ/น 
(3) ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

7.นโยบายดา้นอื7นๆ 
7.1 แนวทางการดาํเนินงาน 

(1) จดัอบรม ใหค้วามรู้ ศึกษา ดูงาน 
(2) ส่งเสริมใหมี้การรวมกลุ่มหรือชมรม 
(3) ออกขอ้บงัคบั 
(4) ศูนยร์วมในการใหบ้ริการประชาชน 

7.2 วตัถุประสงค ์
(1) เพื7อพฒันาการใหบ้ริการประชาชน 
(2) เพื7อเสริมสร้างความเขา้ใจอนัดีต่อกนั 

7.3 เป้าหมาย 
(1) ประชาชนเขา้ร่วมโครงการที7อบต.จดัทุกโครงการไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 15 ของประชากร   
ทั/งสิ/น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



26 

4.7  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาองค์การบริหารส่วนตําบลดาโต๊ะ 
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 

1. ยทุธศาสตร์การ 
พฒันาดา้นเศรษฐกิจ 
 

2. ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม 
 

 

 

 

 

 

3. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้าง

พื/นฐาน 
 

 

 

4. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นแหล่งนํ/า 
 

 

5. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมือง

และการบริหาร 
 

 

 

 

6. ยทุธศาสตร์การ พฒันาดา้น
สิ7งแวดลอ้ม 
 

1.1 พฒันาและส่งเสริมอาชีพเสริมใหแ้ก่ประชาชน 

1.2 ส่งเสริมการร่วมกลุ่มอาชีพต่างๆ 
 

2.1 ส่งเสริมสุขภาพอนามยัของประชาชน 
2.2 การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
2.3 ส่งเสริมกิจกรรมนนัทนาการและการกีฬา 
2.4 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
2.5 จดัและป้องกนัสาธารณภยั 
2.6 ส่งเสริมความเขม้แขง็ของชุมชน 
2.7 การจดัการดา้นสวสัดิการของประชาชนในชุมชน 
3.1 การพฒันาก่อสร้าง ปรับปรุงถนน บาํรุงรักษาถนนสะพาน 
ทางเทา้   รั/ วลอ้มที7สาธารณะ 
3.2 การพฒันาก่อสร้าง ปรับปรุงท่อระบายนํ/า  คูระบายนํ/ า 
3.3  การพฒันาติดตั/งและขยายเขตไฟฟ้า  ปรับปรุงเพิ7ม

หลอดไฟสาธารณะ 
4.1 การพฒันาก่อสร้างระบบประปา  เจาะบ่อบาดาล  ขดุลอก  

ปรับปรุงคุณภาพนํ/า 
4.2 การพฒันาปรับปรุง  ขุดลอกคูส่งนํ/าและแหล่งนํ/าธรรมชาติ 
5.1 การเพิ7มประสิทธิภาพพนกังานส่วนตาํบล 
5.2 การพฒันาการปรับปรุงซ่อมแซมและพฒันาเครื7องมือ

เครื7องใช/้จดัซื/อวสัดุครุภณัฑ์และสิ7งแวดลอ้ม 
5.3 การส่งเสริมกิจกรรมการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย 
5.4 พฒันาปรับปรุงระบบบริหารจดัการองคก์รตามหลกัการ

บริหารจดัการบา้นเมืองที7ดี 
6.1 การพฒันาสร้างจิตสาํนึกและความตระหนกัในการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ7งแวดลอ้ม 

6.2 การพฒันาบาํบดั  จดัการขยะและปัญหาสิ7งแวดลอ้ม 

6.3 การพฒันาอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
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4.8. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที�  11 (พ.ศ. 2555-2559)  
             ในพระราชกิจจานุเบกษา เมื7อวนัที7  14   ธนัวาคม  2554 

 แผนพฒันาฯ 11 ใชแ้นวคิดที7ต่อเนื7องจากแผนพฒันาฯ ฉบบัที7 8-10 โดยยงัคงยดึหลกั   
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที7ให ้“คนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา” และ “สร้างสมดุลการพฒันา”  
ในทุกมิติวสิัยทศัน์  ประเทศไทยในระยะ 5 ปี  ขา้งหนา้  คือ “สังคมอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข ดว้ยความ 
เสมอภาคเป็นธรรม และมีภูมิคุม้กนัต่อการเปลี7ยนแปลง” 
  
                                ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ  ประกอบดว้ย    6  ยทุธศาสตร์  
                   1. ยทุธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรม   

2. ยทุธศาสตร์การพฒันาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติอยา่งย ั7งยนื  
3. ยทุธศาสตร์ความเขม้แขง็ภาคเกษตร ความมั7นคงของอาหารและพลงังาน      
4. ยทุธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอยา่งมีคุณภาพและย ั7งยนื 
5.ยทุธศาสตร์การสร้างความเชื7อมโยงกบัประเทศในภูมิภาคเพื7อความมั7นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม 
6.ยทุธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ7งแวดลอ้มอยา่งย ั7งยนื 
 

                                     ยุทธศาสตร์หลกัการพฒันาประเทศของ คสช. 

ยทุธศาสตร์ที7 1 การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
ยทุธศาสตร์ที7 2 การพฒันาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติอยา่งย ั7งยนื 
ยทุธศาสตร์ที7 3 สร้างความความเขม้แขง็ภาคการเกษตร ความมั7นคงของอาหารและพลงังาน 
ยทุธศาสตร์ที7 4 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอยา่งมีคุณภาพและย ั7งยนื 
ยทุธศาสตร์ที7 5 การสร้างความเชื7อมโยงกบัประเทศในภูมิภาคเพื7อความมั7นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
ยทุธศาสตร์ที7 6 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ7งแวดลอ้มอยา่งย ั7งยนื 
ยทุธศาสตร์ที7 7 การปรับปรุง เปลี7ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวสิาหกิจใหเ้กิดประโยชน์                   
                         กบัประกบัประชาชนในการใชบ้ริการอยา่งแทจ้ริง 
ยทุธศาสตร์ที7 8 การปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยขีองชาติใหเ้กิดความความมั7นคงและ   
                         ย ั7งยนืในอนาคตใหท้ดัเทียมอาเซียนและประชาคมโลก 
ยทุธศาสตร์ที7 9 การป้องกนัและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั7นอยา่งย ั7งยนื 
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                                                         ค่านิยมหลกัของคนไทย 

1.มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ซึ7 งเป็นสถานบนัหลกัของชาติ 
2.ซื7อสัตย ์เสียสละ อดทน มีอุดการณ์ในสิ7งที7ดีงามเพื7อส่วนรวม 
3.กตญัVูต่อพอ่แม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย ์
4.ใฝ่หาความรู้ หมั7นศึกษาเล่าเรียน ทางตรงและทางออ้ม 
5.รักษาวฒันธรรมประเพณีไทยอนังดงาม 
6.มีศีลธรรม รักษาความสัตย ์ หวงัดีต่อผูอื้7น  เผื7อแผแ่ละแบ่งปัน 
7.เขา้ใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอนัมรพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขที7ถูกตอ้ง 
8.มีระเบียบวนิยั เคารพกฎหมาย ผูน้อ้ยรู้จกัการเคารพผูใ้หญ่ 
9.มีสติ รู้ตวั รู้ทาํ รู้ปฏิบติั ตามพระราชดาํรัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
10.รู้จกัดาํรงตนอยูโ่ดยใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดาํรัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั      
     รู้จกัอดออมไวใ้ชเ้มื7อยามจาํเป็นมีไวพ้อกินพอใช ้ถา้เหลือก็แจกจ่าย จาํหน่ายและขยายกิจการเมื7อมีความ   
     พร้อม โดยมีภูมิคุม้กนัที7ดี 
11.มีความเขม้แขง็ทั/งร่างกายจิตใจ ไม่ยอมแพอ้าํนาจฝ่ายตํ7าหรือกิเลสมีความละอายเกรงกลวัต่อบาปตามหลกั   
     ของศาสนา 
12.คาํนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและต่อชาติ มากกวา่ผลประโยชน์ของตนเอง 
 
                          นโยบายของ ครม.ที�แถลงต่อ  สนช. เมื�อ วนัที� 12  กนัยายน 2557 

1.การปกป้องและเชิดชูสถาบนัพระมหากษตัริย ์
2.การรักษาความมั7นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
3.การลดความเหลื7อมลํ/าของสังคม และการสร้างโอกาสเขา้ถึงบริการภาครัฐ 
4.การศึกษาและเรียนรู้ การทาํนุบาํรุงศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 
5.การยกระดบัคุณภาพดา้นบริการดา้นสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
6.การเพิ7มศกัยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
7.การส่งเสริมบทบาทและการใชโ้อกาสในประชาคมอาเซียน 
8.การพฒันาและส่งเสริมการใชป้ระโยชน์จากวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยกีารวจิยัและพฒันา และนวตักรรม 
9.การรักษาความมั7นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหวา่งการอนุรักษก์ารใชป้ระโยชน์อยา่งย ั7งยนื 
10.การส่งเสริมการบริหารราชการแผน่ดินที7มีธรรมาภิบาลและการป้องกนัปราบปรามการทุจริตและประพฤติ  
     มิชอบในภาครัฐ 
11.การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยติุธรรม 

 


