
ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

  1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี 

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้สอดคล้อง
และบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐    
มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ               เพ่ือ
รับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์
ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน
ทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด ตลอดจนได้จัด
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือประกอบการ
พิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕80) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 
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สถานการณ ์แนวโน้ม วิสัยทัศน ์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   

๑. บทน า 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต้นมาได้
ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบน
ของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้ประเทศ
ไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลาย
เชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ 
ทศวรรษท่ีผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่
ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาค
บริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 
ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อน
การพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายส าคัญต่อ
การพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ 
และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการ
ให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความ
เหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศ
ให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการ
ฟ้ืนฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  การ
พัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของประชาชน 
ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง  ลดความขัดแย้งทาง
ความคิดและอุดมการณ์ท่ีมีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวม
จิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็ก
ที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาประเทศในมิติ
ต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือ
ดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว 
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๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 

แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็น
ประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศ
เพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้ความส าคัญกับ
ปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็น
ท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชน  ซึ่ง
รวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มี
แนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศ
มหาอ านาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ 
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การ
ระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากข้ึนในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทาง 

ความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความม่ันคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคท่ีน าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรม
ข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาท ิเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และ
เทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัย
สนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น  แนวโน้ม
ส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลาย
เพ่ิมมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการ
ที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี  ๒๕๗๔             
จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรใน
ประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพ่ิมข้ึน ซึ่งจะส่งผลต่อทศันคติและพฤติกรรม
ที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ใน
การผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 
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  ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการแรงงาน
ต่างชาติเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้า
ของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวกมาก
ขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น  โดยเฉพาะในกลุ่ม
ประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น  ทั้งนี้ การย้ายถิ่น
ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็น
ประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจใน 
การย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจท าให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่ง
ท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 

  นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากข้ึนทั้งใน
เชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้ า  
ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถใน
การรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะ
มีความแตกต่างกัน ท าให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น  พลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมี
ความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น  โดยกรอบการ
พัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีส
จะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 

  แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ  ทั้งในส่วนของการ
จ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยง
ด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้าย
อย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด  และโรคอุบัติใหม่ที่จะ
ส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากขึ้น  อาจน าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวี
ความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะ
เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับ
ความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผล
ต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิม
มากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะ
อาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทัน
หรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความ 
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เป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศท่ีอาจจะมีความแปรปรวน
มากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ้อน
มากยิ่งขึ้น 

  จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆข้างต้น 
เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว         
มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก  ดังนั้น          
การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง       
มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการด าเนินงานอย่าง
บูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์
ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้
สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และ
กติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนา
ระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนา
ทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้ง
การให้ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิด
การสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จาก
การพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 

  นอกจากนี ้ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร 
การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความเป็น
เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  พร้อมกับการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย 
ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่
สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
มากขึ้น รวมทั้งให้ความส าคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือ
กระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและ
รักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้
เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการ
และการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง  มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่น
สถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบาย
การพัฒนาต่างๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมี
ความแตกต่างจากปัจจุบันมากข้ึน 
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   ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนการ
พัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงาน
เพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนา ให้
ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ  พร้อมทั้งแนว
ยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือ
ยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดย
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือน าไปสู่
การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และ ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างม่ันคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ 
มีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคง
ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่
มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดอง
และความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชน
มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
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ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความ
ยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตาม
มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้
สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต
เพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป  และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก  และมี
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย  เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยง
ในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา 
นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้  ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุน
ทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการ
ฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบาย
ที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  และทุกภาคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ  
    ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
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๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ 
     ความมั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ  
     รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
     ทรัพยากรมนุษย ์
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา 
     ประเทศ 

๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและ 
    การจัดการตนเอง 
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๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
      สิ่งแวดล้อม 

(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น 
     ความเป็นเมืองทีเ่ติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

 
๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ 
     ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ 
     เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาค 
     ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า นึกม ี
     ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดย 
     เสมอภาค 

วิสัยทัศน์ 
      “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนา                           
        ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า                
        “มั่นคง มั่งค่ัง  ยั่งยืน” 
        ประกอบด้วย 6  ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

(1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
(2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(3) ยุทธศาสตรช์าติการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
(4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม  
(5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
     สิ่งแวดล้อม   
(6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 



1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี  12 
- กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
     “มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้ 
       สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี ความสุข และน าไปสู่การบรรลุ 
       วิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
- ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) 

                   ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม   เป็นศูนย์กลาง 
           ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading  
           and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่ง 
           อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

- เป้าหมายการพัฒนา ประกอบด้วยเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพดังนี้ 
         3.1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง โดยเศรษฐกิจขยายตัว 

      เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 ต่อปี ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5  
      ต่อปี การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8 

         3.2  การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง  
                                      สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
         3.3 การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น  
                                     บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
         3.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รักษา 
                                     ความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์  
                                     ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ิมขีด 
                                     ความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิม 
                                     ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการ 
                                     บริหารจัดการน้ าให้สมดุล 
         3.5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

- แนวทางการพัฒนา 
         4.1 การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
                                     โดยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์  
                                     เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้าน 
                                     เทคโนโลยีและนวัตกรรม  สนับสนุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนใน  R&D Center  
                                     ตลอดจนผลักดันงานวิจัยให้ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ให้ความ 
                                     คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา จัดท า Technology Roadmap ส่งเสริม 
                                     อุตสาหกรรม Carbon Fiber การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน การส่งเสริม 
                                     ผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
                                     ด้านการคมนาคมขนส่งเพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้ง 
                                     การพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและ 
                                     ขนส่งของประเทศ 
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         4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี 
                                     คุณภาพการพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของ 
                                     ประเทศ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและ 
                                     ทั่วถึง การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
                                     การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ 
         4.3 การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม โดยยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการ 
                                     ประกอบอาชีพ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน สร้างความ 
                                     เสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค 
         4.4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง การลงทุนด้านโครงสร้าง 
                                     พ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง การพัฒนาด้านการขนส่งและ 
                                     โลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และจัดตั้งเขต 
                                     พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
         4.5 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
                                     การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียวใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดย 
                                     ค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพการฟ้ืนตัวปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ การส่งเสริม 
                                     การบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว ที่มี 
                                     ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society การส่งเสริมการผลิต การลงทุน  
                                     และการสร้างงานสีเขียว การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การ 
                                     พัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ การเพ่ิมขีดความสามารถ 
                                     ในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศและการบริหารจัดการ 
                                     เพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
         4.6 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ การสร้างความโปร่งใส การพัฒนา 
                                    บุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอ เพื่อให้ระบบราชการเล็กแต่มี           
                                    ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง การพัฒนา อปท. ให้สามารถรับมือการ 
                                    เปลี่ยนแปลง การสร้างระบบตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ 
                                    อย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณมากและมีผลกระทบ 
                                    ในวงกว้าง 
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1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  วิสัยทัศน์จังหวัดกาญจนบุรี 
 “เมืองน่าอยู่  เกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก” 
 
  พันธกิจ 
      1. พัฒนาทุนมนุษย์  ทุนทางสังคม  และคุณภาพชีวิต  อย่างทั่วถึง 
  2. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม เทคโนโลยี ในการจัดการระบบสังคม 
         เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต 

           3. เสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินในพื้นที่ตอนในและพ้ืนที่ 
               ชายแดน 
           4. สนับสนุนการจัดท าแผนแม่บทผังชุมชน  และผังเมืองรวม 
 5. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพ 
              การบริหารจัดการท่องเที่ยวปลอดภัย 

6. จัดตั้งการรวมกลุ่มการเกษตร พัฒนาศักยภาพระบบการผลิตการแปรรูปสินค้าเกษตร 
   เกษตรอุตสาหกรรมปลอดภัย ให้มีคุณภาพมาตรฐานเพ่ือการบริโภคและส่งออก 
7. พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมอาชีพชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 
8.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์   ให้มีมาตรฐานสากล เพิ่มช่องทาง 
     การค้าภายใน การค้าชายแดน ส่งเสริมความสัมพันธ์และการค้ากับต่างประเทศ 

 

  เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
1. ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี  มีความสุขในการด ารงชีวิต มีระบบดูแลสวัสดิการ

และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

2. จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนและธุรกิจร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม 
3. จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองเกษตรปลอดภัย   
4. จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานสากล ทั้งระบบ และมีความ

ปลอดภัย 
5. จังหวัดกาญจนบุรี มีประชาชนยากจนลดลง มีการพัฒนา เศรษฐกิจทั้งระบบที่

เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
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   ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุข  และสังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย  
                            และมีสุขภาวะที่ดี  
แนวทางการพัฒนา 
1.1 ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT และการปรับพ้ืนฐานการเรียนรู้และ 
      ทักษะของประชาชนทุกกลุ่มให้อยู่บนฐานของ ICT 

                      1.2 ส่งเสริมการสร้างพ้ืนที่เพ่ือการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพื่อการแสดงออกในเชิง 
      สร้างสรรค์ของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย 
1.3 สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมด้านสังคมของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และ 
      ชุมชนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
1.4  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในระยะยาว และพัฒนาผู้สูงอายุให้ 
       สามารถผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาด เพื่อให้ 
       ผู้สูงอายุมีความภูมิใจและมีความสุขในคุณค่าของตน 
1.5 พัฒนาการจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ ส่งเสริมการมีงานท า สวัสดิการและคุ้มครอง 
      แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ ให้มีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี งาน 
      ประกันสังคมมุ่งให้ผลสัมฤทธิ์ 
1.6 ส่งเสริมและต่อยอดโครงการตามพระราชด าริ 
1.7 พัฒนาการให้บริการสาธารณสุขอย่างครบวงจรและทั่วถึง 
1.8 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
1.9 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เพื่อเพ่ิมคะแนนO-net ให้กับนักเรียนมัธยมต้น 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2  เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
แนวทางการพัฒนา 
2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนและแรงงานต่างด้าว มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักด้าน 
      การจัดการสิ่งแวดล้อม (ขยะ,น้ าเสีย,สารเคมี,เชื้อเพลิง,พลังงาน,สารเคมี) 
2.2 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเดิมและนักลงทุนรายใหม่ทั้งด้านอุตสาหกรรม พาณิชย 
       กรรม และตลาดสด เกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตร 
       กับสิ่งแวดล้อมในการผลิตและบริการ โดยมีการด าเนินการตามกระบวนการ EIA  
       อย่างถูกต้อง 
2.3 ส่งเสริมให้กับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และ 
      มีการวางมาตรการการท่องเที่ยวที่ไม่ส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
2.4 ส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการและผู้ลงทุนรายใหม่ด้านการจัดการขยะขนาดเล็ก โดย 
      ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับต่อสิ่งแวดล้อม 
2.5 ส่งเสริมให้มีการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายผังเมืองอย่างเคร่งครัด 
2.6 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเตรียมความพร้อมรองรับการเกิดภัย 
      พิบัติ ทั้งจากธรรมชาติและมนุษย์ 
2.7 ส่งเสริมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐอย่างบูรณาการ 
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ประเด็นการพัฒนาที่  3  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร   
แนวทางการพัฒนา 
3.1  ส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพด้านการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการด้วย 
       เทคโนโลยีและนวัตกรรม และสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบัน 
        เกษตรกร 
3.2 ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ าให้มีความเพียงพอตามความ 
       ต้องการของพ้ืนที่ขาดแคลนน้ าและความเหมาะสมกับน้ าต้นทุน 
3.3 ส่งเสริมพัฒนาสินค้าเกษตรทั้งที่เป็นความต้องการของตลาด เกษตรปลอดภัย และ 
      สินค้าท่ีเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.4 ส่งเสริมให้มีการเพิ่มจ านวนผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร และพัฒนา 
      ผู้ประกอบการในด้านการตลาดและการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือ 
      ประโยชน์ต่อการตลาดและการพัฒนาเกษตรกรเครือข่าย 
3.5 ส่งเสริมให้เกษตรกรและผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน 
      และความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4  ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์  และการท่องเที่ยว 
                             คุณภาพ 

      แนวทางการพัฒนา 
4.1 ส่งเสริมการเพ่ิมจ านวนและพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการและผู้ให้บริการ 
      ด้านการท่องเที่ยวในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานระดับสากล 
4.2 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการบริการและความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 
      ของแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถตามมาตรฐานและ 
      เพียงพอกับความต้องการของผู้ประกอบการและเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยว 
      ต่างชาต ิ
4.3 ส่งเสริมการสร้างศักยภาพชุมชนให้มีการพัฒนาทั้งด้านการผลิตสินค้า บริการ  
      กิจกรรม และการบริหารจัดการเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน 
4.4 ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวอย่างครบถ้วนทั้งในมิติของ 
      รายได้ มิติของวัย มิติของความสนใจและมิติด้านความปลอดภัย 
4.5 ส่งเสริมการท าตลาดและการจัดการท่องเที่ยวโดยมีเอกชนเป็นผู้น าและภาครัฐเป็น 
      ผูส้นับสนุนส่งเสริม 
4.6 ปรับปรุงฟื้นฟู และจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวเดิม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ 
      โดดเด่น ทั้งด้านธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต 
4.7 ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านกายภาพและด้านดิจิทัลเพ่ืออ านวย 
      ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม 
4.8 ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ชุมชน และประชาชน ในการ 
      พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีแบบ 
      บูรณาการ 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การลงทุน เขตพัฒนาเศรษฐกิจ 
                            พิเศษและการค้าชายแดน     
แนวทางการพัฒนา 
5.1  ส่งเสริมและพัฒนาความพร้อมในทุกด้านเพ่ือการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ 
       พิเศษและการค้าชายแดน 
5.2 ส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการให้เข้มแข็งด้านการผลิตและพัฒนาศักยภาพด้าน 
      การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในด้านการผลิตให้กับผู้ประกอบการทุกระดับ 
5.3 ส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการให้เข้มแข็งด้านการตลาดและพัฒนาศักยภาพด้าน 
      การท าธุรกิจออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการทุกระดับ 
5.4 ส่งเสริมการพัฒนาตลาดแรงงานให้มีปริมาณและคุณภาพตามความต้องการของ 
      ผู้ประกอบการปัจจุบันและนักลงทุนเป้าหมาย 
5.5 ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของการค้า การ 
      ท่องเที่ยว และการขยายตัวของเมือง 
5.6 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและทักษะของบุคลากรภาครัฐให้สามารถสนับสนุนการ 
      พัฒนาของผู้ประกอบการและเอ้ือต่อการเติบโตของเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน 
5.7 ส่งเสริมการออมของครัวเรือน 

  1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
จุดยืน (Positioning) 
 พัฒนาคุณภาพชีวิตให้มั่นคงมีมาตรฐาน ส่งเสริมประชาชนให้มีอาชีพ และรายได้เพ่ิมข้ึน 

โดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีคุณค่าและยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “เมืองการค้าชายแดน ดินแดนแห่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่มีเศรษฐกิจยกระดับ 

คุณภาพชีวิตได้มาตรฐานการให้บริการครบถ้วน กระบวนการบริหารงานมีธรรมาภิบาล โครงสร้างพ้ืนฐาน
ครบครัน ก้าวทัน AEC” 

พันธกิจ (Mission) การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 
1. ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน 
2. พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย 
3. สนับสนุนประชาชน องค์กร หน่วยงาน ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
4. สร้างจิตส านึกของประชาชนในการดูแลจัดการสถานที่ท่องเที่ยว 
5. พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร  เกษตรอุตสาหกรรม 
6. สนับสนุนและสร้างแหล่งกระจายสินค้าเกษตรและสินค้าพ้ืนเมือง 
7. ส่งเสริมการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
8. สนับสนุน ส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้ประชาชน 
9. พัฒนาสถานที่พักผ่อนให้มีมาตรฐานและปลอดภัย 
10. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม 
11. สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน 
12. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี 
13. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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14. ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย 
15. ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
16. ส่งเสริมความรู้ของบุคลากรให้ได้มาตรฐาน 
17. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาข้อมูลในการพัฒนา 
18. ปรับปรุง พัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งได้มาตรฐาน 
19. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
20. ปรับปรุง พัฒนาระบบเครือข่ายคมนาคมให้ครอบคลุม 
21. การจัดท าผังเมืองและผังเมืองรวม 
22. ปรับปรุง จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับอุปโภค บริโภค 

 
เป้าประสงค์ 

1. ประชาชนมีอาชีพ 
2.  สถานที่ท่องเที่ยวได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน 
3. ประชาชน องค์กรเอกชนให้ความร่วมมือในการดูแลสถานที่ท่องเที่ยวมากขึ้น 
4. ประชาชนมีจิตส านึกในการร่วมดูแลสถานที่ท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย 
5. สินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมมีสถานที่จ าหน่ายสินค้า 
6. สินค้าเกษตรมีการพัฒนาคุณภาพ 
7. การศึกษามีคุณภาพทั้งในระบบและนอกระบบ 
8. สุขภาพอนามัยของประชาชนดีขึ้น 
9. มีสถานที่ออกก าลังกายและสถานที่พักผ่อนเพียงพอ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน 
10. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
11. วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นด ารงอยู่ 
12. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเหมาะสมและมีความปลอดภัย 
13. ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน วิเคราะห์ และตรวจสอบ 
14. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
15. การบริหารมีความโปร่งใส  ยุติธรรม 
16. บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ในการปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถ 
17. มีข้อมูลส าหรับใช้ในการวางแผน ตรวจสอบและพัฒนางานของท้องถิ่น 
18. เส้นทางคมนาคมขนส่งมีมาตรฐานและปลอดภัย 
19. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้รับการพัฒนาให้ครอบคลุมครบถ้วน 
20. เส้นทางคมนาคมครอบคลุมเส้นทางหลัก 
21. การผังเมืองและผังเมืองรวมเป็นระเบียบ 
22. มีน้ าส าหรับใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ 
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1.1 การส่งเสริมอาชีพ การเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม 
1.2 การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม และการค้าสู่สากล 
1.3 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

  2.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   2.1 การคมนาคมและการขนส่ง 
   2.2 การส่งเสริมสนับสนุนและการบ ารุงรักษาสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน 
   2.3 การผังเมือง 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 3.1 การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
 3.2 การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
 3.3 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
 3.4 การสาธารณสุข 
 3.5 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 3.6 การรักษาความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 3.7 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.2 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ 
 4.3 การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
 4.4 การส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานสะอาดและพลังงานจากการเกษตร 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

    5.1 การส่งเสริม อนุรักษ์  ฟ้ืนฟูด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น  
                             5.2 การส่งเสริมอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถ ุพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและ 

      พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน 
5.3 การส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
6.1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
6.2 การปรับปรุง พัฒนาสถานที่ พัสดุและทรัพย์สินส าหรับการปฎิบัติงาน 
6.3 การส่งเสริมความรู้และสร้างจิตส านึกในการท างาน 
6.4 การส่งเสริมการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
6.5 การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม 
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     2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1  วิสัยทัศน์ 

  “พ้ืนฐานชีวิตมั่นคง  ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  ตามวิถีชีวิตสังคมประชาธิปไตย  ใช้หลักปรัชญา 
                      ของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 2.2   ยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  1.  การพัฒนาระบบการจราจร  การคมนาคมขนส่ง 
2.  การพัฒนาระบบการระบายน้ า 

  3.  การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค  บริโภค 
4.  การพัฒนาระบบการขยายเขตไฟฟ้าและการโทรคมนาคาม 
5.  การก่อสร้างอาคารสถานที่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาด้านการศึกษา  การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม   ขนบธรรมเนียม  
ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  1.  ส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพด้านการศึกษา  กีฬาและนันทนาการ 
  2.  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและงานประเพณี   
  3.  พัฒนาการส่งเสริมอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม    
                     1.  การปรบัโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
                     2.  การส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชนและสังคม  การสงเคราะห์  เบี้ยยังชีพผู้ด้อยโอกาสทาง 
 สังคม 
                     3.  การสร้างความเข้มแข็งทางการเกษตร  ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
                     4.  การสนบัสนุนงานสาธารณสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                     5.  การส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมและสถาบันครอบครัว  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ 
                     6.  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  อุดหนุนกลุ่มต่างๆ สินค้า OTOP และด้านการส่งเสริม 
                          ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว  

ยุทธศาสตร์ที่ 4   การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
           1.  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

2. การพัฒนาด้านพลังงานทดแทนและการน าสิ่งของเหลือใช้มาท าให้เกิดประโยชน์ 
            3.  การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

4.  การปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาด้านการเมือง  การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี  
1. การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพผู้น าบุคลากรขององค์กร  เพื่อให้บริการที่ดีแก่ประชาชนให้มี  

     ประสิทธิภาพ   
                     2. การสร้างจิตส านึกประชาธิปไตย  และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
                     3. การปรับปรุงระบบโทรคมนาคม  เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคง  และยั่งยืนในอนาคต  
                         ให้ทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก 
                     4. การจัดหา  การปรับปรุง  ซ่อมแซมวัสดุ-ครุภัณฑ์ส านักงานให้ใช้การได้ดีขึ้น 
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      ยุทธศาสตร์ที่ 6   การจัดระเบียบชุมชนและสังคม  ความม่ันคงและการรักษาความสงบ 
                               เรียบร้อย 
      1.  ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2.  การส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
3.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   

 

2.3   เป้าประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  การพัฒนาระบบการจราจร  การคมนาคมขนส่ง 
  1.2  การพัฒนาระบบการระบายน้ า 
  1.3  การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค  บริโภค 
  1.4  การพัฒนาระบบการขยายเขตไฟฟ้าและการโทรคมนาคม 
  1.5  การก่อสร้างอาคารสถานที่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาด้านการศึกษา  การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม   ขนบธรรมเนยีม 

 ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    2.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา  กีฬาและนันทนาการ 
    2.2  ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและวัน 

      ส าคัญของชาติ   
     2.3  พัฒนาการส่งเสริมอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  
  3.1   การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
  3.2   การส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชนและสังคม  การสงเคราะห์  เบี้ยยังชีพ 
                            ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
  3.3  การสร้างความเข้มแข็งทางการเกษตรความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
  3.4  การสนับสนุนงานสาธารณสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  3.5  การส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมและสถาบันครอบครัว  การพัฒนาชุมชน 

       ให้น่าอยู ่
  3.6  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  อุดหนุนกลุ่มต่างๆ สินค้า OTOP และด้านการ 

       ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 4   การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4.1  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  4.2  การพัฒนาด้านพลังงานทดแทนและการน าสิ่งของเหลือใช้มาท าให้เกิด 

       ประโยชน ์
  4.3  การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  4.4  การปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมและความเป็นระเบียบเรียบร้อยใน 

       ชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาด้านการเมือง  การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 
  5.1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพผู้น าบุคลากรขององค์กร  เพื่อให้บริการที่ดี 

       แก่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพ  
  5.2  การสร้างจิตส านึกประชาธิปไตย  และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  5.3  การจัดหา การปรับปรุง ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ส านักงานให้ใช้การได้ดีขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 6   การจัดระเบียบชุมชนและสังคม  ความมั่นคงและการรักษาความสงบ 
                     เรียบร้อย 
  6.1  ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  6.2  การส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
  6.3  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   

 
 2.4   ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1.   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  จ านวนถนนที่ได้รับการก่อสร้าง 

 1.2  จ านวนถนนที่ได้รับการปรับปรุง  ซ่อมแซม 
 1.3  ร้อยละของเกษตรกรมีน้ าใช้ในการเกษตร 
 1.4  จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการปรับปรุง  ซ่อมแซมและก่อสร้าง 
 1.5  จ านวนแห่งของการติดตั้งประตูเปิด-ปิด 
 1.6  จ านวนประปาหมู่บ้านที่ได้รับการซ่อมแซม 
 1.7  จ านวนประปาที่ก่อสร้าง 
 1.8  จ านวนแห่งของการขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
 1.9  ร้อยละของประชาชนมีน้ าสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภค 
 1.10 จ านวนโครงการที่ด าเนินการป้องกันและแก้ไข  ปัญหาภัยแล้ง 
 1.11 จ านวนแห่งของการขยายเขตไฟฟ้า 

   1.12 จ านวนครั้งของการซ่อมแซมเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว 
   1.13  จ านวนแห่งของการซ่อมแซมไฟฟ้า/ไฟกิ่งในหมู่บ้าน 
   1.14  จ านวนสนามที่ก่อสร้าง 
   1.15 จ านวนอาคารที่ก่อสร้าง/ซ่อมแซม 
   1.16 จ านวนป้ายจราจร และป้ายซุ้มทางเข้าหมู่บ้าน 
   1.17 จ านวนลานตากข้าวที่ก่อสร้าง 
   1.18 จ านวนสระน้ าที่ขุดลอก 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาด้านการศึกษา  การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม   ขนบธรรมเนยีม 
                     ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2.1  จ านวนนักเรียนมีการพัฒนาด้านการศึกษามากขึ้น 

   2.2  จ านวนเด็กนักเรียนที่มีสุขภาพดีและเจริญเติบโตตามเกณฑ์ 
   2.3  จ านวนนักเรียน  เยาวชน  ประชาชนมีพัฒนาการด้านกีฬาและนันทนาการมากข้ึน 
   2.4  จ านวนแหล่งการเรียนรู้ 
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2.5  จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

   2.6  จ านวนโครงการ/กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 
   2.7  โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน 
   2.8  ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
 3.1   จ านวนโครงการ/กิจกรรม 
 3.2   จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
 3.3   จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสงเคราะห์ 
 3.4   จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 3.5   จ านวนกลุ่มอาชีพ  กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน 
 3.6  จ านวนกลุ่มอาชีพ  กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน 
 3.7  จ านวนประชาชนในการมีส่วนร่วม 
 3.8  จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 
 3.9  จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ปรับปรุง 
 3.10 จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอุดหนุน 
 3.11 ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น  สินค้าเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4   การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   4.1  จ านวนครัวเรือนใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
   4.2  จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
   4.3  จ านวนครัวเรือนใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
   4.4  จ านวนปริมาณขยะลดลง 
   4.5  จ านวนที่สาธารณะประโยชน์ที่ได้รับการปรุงภูมิทัศน์ 
   4.6  ร้อยละของครัวเรือนที่ร่วมโครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาด้านการเมือง  การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 
 5.1  จ านวนบุคลากรที่เข้าอบรม 
 5.2  จ านวนวัสด ุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 5.3  จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 
 5.4  จ านวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
 5.5  จ านวนวัสด ุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6   การจัดระเบียบชุมชนและสังคม  ความมั่นคงและการรักษาความสงบ 
                      เรียบร้อย 
 6.1  จ านวนประชาชนที่มีส่วนร่วม 
 6.2  จ านวนครั้งที่จัดท าโครงการ/กิจกรรม 
 6.3   จ านวนครั้งที่มีการจัดการประชาคม 
 6.4  จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติด 
 6.5  จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 6.6  จัดอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ 
 6.7  มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยธรรมชาติ 
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 2.5  ค่าเป้าหมาย 

(1)  มีแหล่งน้ าพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 
(๒)  การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง 
(3)  ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านเกษตร 
(4)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
(5)  ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง 
(6)  ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย 
(7)  ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว  กีฬาและนันทนาการ 
      ของท้องถิ่น  
(8)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีธรรมาภิบาลดีขึ้น 
(9)  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(10)  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 

 
 2.6  กลยุทธ ์    

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ า   
               เพ่ืออุปโภค  บริโภค 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการศึกษา การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม  
                    ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แนวทางท่ี ๑ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา 
แนวทางท่ี ๒ ส่งเสริมสนับสนุนและจัดกิจกรรมงานทางด้านศาสนา 
                 ศิลปวฒันธรรม  ประเพณี  วันส าคัญของชาติ 
แนวทางท่ี ๓ ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการละเล่นกีฬานันทนาการ  การ 
                พักผ่อนหย่อนใจและจัดให้มีสถานที่ ที่เหมาะสมอย่างพอเพียง 
แนวทางท่ี ๔ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
แนวทางท่ี ๑ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น สินค้า OTOP ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

            แนวทางท่ี ๒ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านสาธารณสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แนวทางท่ี ๓ ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการสังคม การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งทางการเกษตร 

            แนวทางท่ี 5 ส่งเสริมสนับสนุนส่งเสริมสถาบันครอบครัว พัฒนาชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 
แนวทางท่ี ๑ การส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มี 
                ความสามารถในการพัฒนา 
แนวทางท่ี ๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักการบริหาร 
                 บ้านเมืองที่ดี 

  แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีต่าง ๆ 

  
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การจัดระเบียบชุมชนและสังคม ความม่ันคงและการรักษาความสงบ 

                     เรียบร้อย 
แนวทางท่ี ๑ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยความมั่งคงปลอดภัยในชีวิต 
                และทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก 
แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

 

 2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
        เทศบาลต าบลหนองสาหร่าย   มีจุดเด่นและจุดแข็ง ดังนี้ 

1. มีการเกษตรที่เป็นฐานหลักที่สามารถรองรับวิกฤตเศรษฐกิจได้ เป็นแหล่งผลิตอาหารที่ 
ส าคัญ 

        2.  มีภูมิประเทศและอากาศรวมทั้งสภาวะแวดล้อมที่เหมาะแก่การท าการเกษตร 
        3.  มีโครงการคมนาคมขนส่ง สามารถติดต่อได้ภายในต าบล  และใกล้เคียง 
        4.  มีสินค้า OTOP  ของแต่หมู่บ้าน 

      ฉะนั้ น  ด้ วยสภาพพ้ืนที่ เ ทศบาลต าบลหนองสาหร่ าย มีความ อุดมสมบู รณ์  ทั้ ง      
ทรัพยากรธรรมชาติและปัจจัยที่เอ้ือต่างๆ จึงเหมาะแก่การท าการเกษตร จึงก าหนดจุดยีนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) ของต าบลหนองสาหร่าย 
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 2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลหนองสาหร่าย มี
ความสอดคล้องกับ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒  และ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ดังนี้ 
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       3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
  3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                 (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis / Demand (Demand Analysis)/Global Demand  

       และ Trend  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา   อย่างน้อยต้อง 
       ประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม ด้านการศึกษา ด้านผังเมือง   
       ด้านเทคโนโลยี  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
จุดแข็ง (Strength – S)  
1. มีการคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างต าบล อ าเภอและจังหวัดที่สะดวก  
2. สถานศึกษาในระดับประถมศึกษา อยู่ไม่ไกลจากชุมชนที่อยู่อาศัย  
3. การเมืองท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง  
4. ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นท้ังในด้านโครงสร้างพื้นฐาน และคุณภาพ 
    ชีวิต  
5. มีโรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง สามารถรองรับการเรียนของ 
    เด็กนักเรียนได้  อย่างเพียงพอ  
6. ผู้นาชุมชนสมานสามัคคีไม่มีปัญหาในด้านการร่วมมือกันในการปกครองและบริหารการพัฒนา  
7. มีการประสานร่วมมือกันระหว่างเทศบาลต าบล  กับส่วนราชการอ่ืนในพ้ืนที่  
8. มีพ้ืนที่สาธารณะที่สามารถด าเนินการจัดท าสวนสาธารณะและนันทนาการได้  
9. มีแหล่งน้ าสาธารณะที่เพียงพอต่อการพัฒนา  เพ่ืออุปโภค  บริโภคและท าการเกษตร  

   จุดอ่อน (Weakness – W)  
1. ประชากรมีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์  
2. คุณภาพการศึกษาระดับประถม / มัธยมต่ ากว่าเกณฑ์เฉลี่ย  
3. ศักยภาพในการใช้ภาษาต่างประเทศของเด็กและเยาวชนมีน้อย  
4. แรงงานไร้ฝีมือขาดการพัฒนาฝีมือ  
5. เกษตรกรขาดการพัฒนากระบวนการผลิต ต้นทุนสูง ผลผลิตต่ า  
6. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ  
7. บุคลากรทางการศึกษาบางส่วนยังด้อยคุณภาพและขาดโอกาสในการเรียนรู้  
8. การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานยังขาดการบูรณาการให้เป็นเอกภาพ  
9. ประชาชนยังยึดมั่นในการประกอบอาชีพเดิม   โดยไม่ค านึงถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง 
    การบริโภคในอนาคต  
10. ประชาชนยังคาดหวังให้รัฐเป็นฝ่ายสนับสนุนค้ าจุนตลอดเวลา  
11. ประชาชนยังมีองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการในเรื่องต่าง ๆ น้อย  
12. ผู้ประกอบอุตสาหกรรมในครอบครัว ยังขาดความรู้เรื่องระบบบริหารจัดการ  
13. ขาดระบบการวางผังที่ได้มาตรฐาน  
14. เด็กและเยาวชนบางส่วนไม่ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
15. เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างไม่เหมาะสม  
16. ปัญหาหนี้สินและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
17. ประชาชนยังมีค่านิยมที่ใช้สารเคมีในการเพ่ิมผลผลิตการเกษตร  
18. ประชาชนยังขาดความเอาใจใส่ดูแลสุขภาพของตน  
19. การให้บริการข้อมูลข่าวสารต่อชุมชนยังไม่มีมาตรฐานและไม่ทั่วถึง  
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โอกาส (Opportunity – O)  
1. จังหวัดกาญจนบุรีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี มีความสามารถที่จะสนับสนุน 

ให้เทศบาลต าบลหนองสาหร่าย พัฒนาโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
2. มีเส้นทางคมนาคมสายหลักเชื่อมไปสู่จังหวัดต่าง ๆ จานวน 1 สาย สามารถรองรับการ 

ขยายตัวของการ ลงทุนทางเศรษฐกิจ  
3. เทศบาลต าบลหนองสาหร่าย   มีความเหมาะสมในการลงทุนด้านการแปรรูปผลผลิตทาง 

การเกษตร  
4.  ต าบลหนองสาหร่ายมีความเข้มแข็งทางด้านการเกษตร 
5.  มีจุดรับซื้อข้าวเปลือก  ในต าบลหนองสาหร่ายและชุมชนใกล้เคียงในการให้บริการรับซื้อข้าว 
     กับเกษตรกร 

 
อุปสรรค (Threat – T)  
1. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า  
2. ประชาชนขาดเงินลงทุนและขาดแหล่งเงินทุน  
3. ความไม่แน่นอนของฤดูกาล เป็นอุปสรรคในการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม  
4. ศักยภาพของการรับรู้แตกต่างกัน  
5. งบประมาณของเทศบาลต าบลหนองสาหร่าย  มีอย่างจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาต าบล 
  

 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

       1. ไฟฟ้าส่องสว่างทางและท่ีสาธารณะยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด 
 2. ประชาชนในพื้นท่ีป่วยเป็นโรคเรื้อรังแนวโน้มที่เพ่ิมข้ึน เช่น เบาหวาน ความดัน 
 3. เด็กและผู้สูงอายุบางครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่ตามล าพังและรับภาระในการเลื้ยงดูบุตรหลาน 
 4. เยาวชนและวัยรุ่นติดเกมส์ บุหรี่ เหล้า ยาเสพติดและท้องก่อนวัยเรียน 
 5. ค่าแรงต่ า ค่าครองชีพสูง ขาดแคลนการจ้างงาน 
 6. ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ า ระยะทางในการขนส่งผลผลิตไกลจากแหล่งรับชื้อ 
 7. ประชาชนขาดสถานที่จ าหน่ายสินค้า 
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1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  วิสัยทัศน์   “เมืองแห่งความสุข การท่องเที่ยวและการเกษตรปลอดภัย ระบบเศรษฐกิจ 
                   มั่นคง” 
  พันธกิจ 
      1. พัฒนาทุนมนุษย์  ทุนทางสังคม  และคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึง 

           2. เสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นท่ีตอนในและพ้ืนที่ 
               ชายแดน 
           3. สนับสนุนการจัดท าแผนแม่บทผังชุมชน  และผังเมืองรวม 
 4. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพ 
              การบริหารจัดการท่องเที่ยวปลอดภัย 

5. จัดตั้งนิคมเกษตรกรรม พัฒนาศักยภาพระบบการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร  
    เกษตรอุตสาหกรรมปลอดภัย ให้มีคุณภาพมาตรฐานเพ่ือการบริโภคและส่งออก 
6. พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมอาชีพชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 
7.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์   ให้มีมาตรฐานสากล เพิ่มช่องทาง 
     การค้าภายใน การค้าชายแดน ส่งเสริมความสัมพันธ์และการค้ากับต่างประเทศ 

                     8. สนับสนนุการวิจัยและพัฒนา  นวัตกรรม  เทคโนโลยี  ในการจัดการระบบสังคม 
      เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต 
 
  เป้าประสงค์รวม 

1. ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี  มีความสุขในการด ารงชีวิต มีระบบดูแลสวัสดิการ
และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานจัดระบบผังเมือง พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ตลอดจนประชาชนหรือผู้ที่
เดินทางมาท่องเที่ยว พักผ่อน หรือมาประกอบธุรกิจ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ใช้ชีวิต
อย่างมีความสุขในกาญจนบุรี 

2. จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานสากลทั้งระบบ และมี
ความปลอดภัย 

3. จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองแห่งเกษตรปลอดภัย  มีการส่งเสริมพัฒนาด้าน
การเกษตรแบบครบวงจรอย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดตั้ง
นิคมเกษตรกรรม ก าหนดผังพ้ืนที่การเกษตร ( Zoning) อย่างเหมาะสม 

4. จังหวัดกาญจนบุรี ไม่มีประชาชนยากจน มีการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระบบ ตั้งแต่
เศรษฐกิจฐานรากในระดับครัวเรือน ชุมชน จนถึงเศรษฐกิจภาพรวมของจังหวัดที่
เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสังคมเป็นสุข  และสังคมแห่งการเรียนรู้   
กลยุทธ์การพัฒนา 
1.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มเป้าหมาย 

                      1.2 พัฒนากลไกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
                      1.3 พัฒนาสมรรถภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสื่อสารภาษาไทย   

      ภาษาอังกฤษ  และภาษาเมียนมา  ในจังหวัดกาญจนบุรี 
   1.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขที่เหมาะสมกับพื้นท่ี 
   1.5 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสถานพยาบาล 
   1.6 พัฒนากลไกและส่งเสริมกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี 
   1.7 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนและท้องถิ่นร่วมกันจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนทุก  
                                     ต าบล 
   1.8 พัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล  เพื่อจัดสวัสดิการให้ประชาชนได้ 

      อย่างทั่วถึงครอบคลุม 
   1.9 วิจัยและพัฒนาชุมชนพอเพียงจังหวัดกาญจนบุรี 
   1.10 พัฒนาทุนททางสังคมชุมชนเข้มแข็ง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมความเป็นเมืองม่ันคงปลอดภัย   
กลยุทธ์การพัฒนา 
2.1 การบูรณาการและผนึกก าลังร่วมกันทุกภาคส่วนในการสร้างความม่ันคงปลอดภัย 
2.2 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและแจ้งข้อมูลข่าวสาร   
      แก่ทางราชการ   
2.3 เสริมสร้างศักยภาพคนชุมชนในการสร้างความม่ันคง 
2.4 สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านความม่ันคงปลอดภัย  ที่ทุกหน่วยงาน 
      สามารถเข้าถึงได้ 
2.5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง   
      ปลอดภัย 
2.6 พัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยงานด้านความม่ันคง  ให้มีความพร้อมและมี 
      ประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
2.7 ศึกษาวิจัยด้านความมั่นคงปลอดภัย  เพื่อน าเข้าข้อมูลมาใช้ให้เท่าทันกับ 
      สถานการณ์อยู่เสมอ 
2.8 พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมือง/ชุมชนให้น่าอยู่  และเหมาะสมกับทุก 
      กลุ่มเป้าหมาย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์  และการท่องเที่ยวปลอดภัย 

     กลยุทธ์การพัฒนา 
3.1 ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานด้านการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล 

    3.2 จัดศูนย์แสดงข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี 
   3.3 พัฒนามาตรฐานการบริการด้านการท่องเที่ยว 
   3.4 พัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างประเทศ 
   3.5 พัฒนากลไกการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงพ้ืนที่ 
   3.6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอ านวยความสะดวก  และเส้นทางการท่องเที่ยว 

      ปลอดภัย 
   3.7 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 
   3.8 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่และปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิมอย่างสมดุลและ 

      ยั่งยืน 
   3.9 อาคาร  สิ่งปลูกสร้าง  เครื่องเล่นและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  ในแหล่ง 

      ท่องเที่ยวได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานความปลอดภัย 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร   
กลยุทธ์การพัฒนา 

4.1  ส่งเสริมและพัฒนาระบบข้อมูล  แผนพัฒนาระบบเกษตร  และการด าเนินงาน 
       ขับเคลื่อนอย่างสอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ 
4.2  ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สร้างระบบการเกษตรทั้งการผลิต 
       การแปรรูป การจ าหน่ายภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกร 
       ทฤษฎีใหม่ และเกษตรสีเขียว 
4.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการเกษตรโดยใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิม  
       รว่มกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
4.4  ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสร้าง 
       ธรรมนูญ ความสุขชุมชน และใช้ให้เป็นวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน 
4.5  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบชลประทานเพ่ือการเกษตร และการใช้พลังงาน  

  ทางเลือกเพ่ือการเกษตรให้เหมาะสมครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
4.6   ส่งเสริมบุคลากรด้านการเกษตร 
4.7   จัดตั้งนิคมเกษตรกร นิคมอุตสาหกรรมการเกษตร 
4.8   จัดตั้งตลาดกลางการเกษตร ในพื้นที่เหมาะสม สร้างร้านค้าของชุมชน จัดตั้งพ้ืนที่

โซนนิ่งการเกษตรทุกชนิด ทั้งพืชหลัก ผลไม้ พืชผัก ไม้ดอก ปศุสัตว์ ประมง 
4.9   ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดินเพื่อการเกษตรให้มีเสถียรภาพ 
4.10พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรปลอดภัย 
4.11ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนพัฒนาเกษตรกรจากความร่วมมือโดย รัฐ เกษตรกร กลุ่ม

การเกษตรกร และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดน     
กลยุทธ์การพัฒนา 

5.1  เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  เสริมสร้างความเข้มแข็ง 
       การเงินฐานรากตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   5.2  ส่งเสริมผู้ประกอบการ วิสาหกิจเพ่ือสังคม (SE) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด 
                                      ย่อม (SMEs) 
   5.3  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอาหารสินค้าเกษตร 
   5.4  ยกระดับสถานประกอยการสู่มาตรฐานสากล 
   5.5  ส่งเสริมเครือข่ายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 
   5.6  ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่เชื่อมโยง 
   5.7  ส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะแรงงานที่สอดคล้องกับ 
                                      ความต้องการพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ 
   5.8  เสริมสร้างความสัมพันธ์และการค้ากับกลุ่มประเทศลุ่มน้ าโขงและประเทศอ่ืนๆ 
   5.9  เพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   5.10 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและแรงงานวิชาชีพกลุ่มมาตรฐานสากล 
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             2.8 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 

 

 

 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒ 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดลุและพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการภาครัฐ 

การเสริมสร้างพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์

การสร้างความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อมล ้ำใน

สังคม 

การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขัน

ได้อย่างยั่งยืน 

 

การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืน 

การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อการพัฒนา

ประเทศ สูค่วามมั่งคั่ง และ
ยั่งยืน 

การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ 

โลจสิติกส ์

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัยและ

นวัตกรรม 

การพัฒนาภาค เมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจ 

ความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพื่อการพัฒนา 
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ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

   ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

มุ่งเป็นฐานการผลติและ
ส่งออกสินค้าเกษตร เกษตร
อุตสาหกรรม ด้วยระบบ

การผลิตที่ปลอดภัย 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์ ยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการค้าชายแดน 
 พัฒนาการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

พัฒนาการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

ส่งเสริมประชาธิปไตยและ
กระบวนการมีส่วนร่วมของ

ทุกภาคส่วน 

พัฒนาระบบโครง 

สร้างและสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมและวิถีวัฒนธรรม
ชุมชนอย่างยั่งยืน 

ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่
สากล 

ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลหนองสาหร่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
การพัฒนาด้านการศึกษา การส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

การบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาด้านการเมือง  การปกครอง
และการบริหารจัดการที่ด ี

การจัดระเบียบชุมชนและสังคมความ
มั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย   

๑. จัดอบรมการประกอบ
อาชีพ ให้พัฒนาผลิตภณัฑ์
ชุมชนให้มีมาตรฐาน  เพื่อ

สร้างรายได้แก่ชุมชน 

 

๒.ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยทีด่ี  

และส ารักใน
ท้องถิ่น 

 

๓. การคมนาคม 
และแสงสว่างให้
เพียงพอ 

 

๔. ประชาชนมี
รายได้ที่เพียงพอและ
รู้จักการเก็บออม 

 

๕. เพิ่มช่องทางในการ
รับรู้ข้อมลูข่าวสารที่
ทันสมัย 

 

๖. สิ่งแวดล้อมไม่
เป็นพิษ ชีวิตยืนยาว 
สนับสนุนนโยบาย
การท่องเที่ยว 

 

๗. จัดการพัฒนา
แหล่งน้ าสาธารณะ 
เพื่อการอุปโภค 
บริโภค 

 

๘. ปฏิรูปการศึกษา 
พัฒนาความรู้ สู่
ประชาชน 

 

๙. สนับสนุนส่งเสรมิการ
คุ้มครองสิทธิ  และหน้าท่ี
ของประชาชน 

 

๑๐. การสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาสทางการ
สังคม  ให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

 

๑๑. ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการและแก้ไข
ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
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        แผนงาน 

 

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
   

 

 

 

 

 

 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

แผนงานการเกษตร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

Strategy Map 

วิสัยทัศน ์ พ้ืนฐานชีวิตมั่นคง  ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  ตามวิถีชีวิตสังคมประชาธิปไตย  ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

พันธกิจ 

1. พัฒนาและ
เพิ่มประสทิภาพ
การบรกิาร
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 

2. แก้ไขปญัหา
ความยากจน  มี
อาชีพ ส่งเสริม
อาชีพและสร้าง
รายได้ 

10. การ
ส่งเสริมและ
พัฒนา
ประสิทธภิาพ
การบริหาร
จัดการที่ด ีโดย
การมสี่วนร่วม
ของประชาชน 

3. พัฒนาเป็น
ศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยว โฮมสเตย์  
เชิงอนุรกัษ์
วัฒนธรรมและ
ประเพณ ี

4.ส่งเสรมิและ

พัฒนาศักยภาพ
ของคนชุมชนให้
แข็งแรง พึ่งพา
ตนเองได้ มี
คุณภาพชีวิตทีด่ี
ขจัดสิ้นยาเสพติด 

5. สนับสนนุ

การเกษตรที่
ปลอดภัยและ
ส่งเสริมการแปร
รูปผลิตภัณฑ์เพื่อ
เพิ่มมูลค่าผลผลติ 

6. พัฒนาต าบล

ให้อยู่เย็นเป็นสุข
ได้รับบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ ส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม 

8. ส่งเสรมิให้ชุมชนมี
ส่วนรว่มในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  มี
การจดัการต่อสิ่ง
ปฏิกูล จัดเก็บขยะใน
ครัวเรือน และต่อ
ชุมชน 

9. ยกระดับ
คุณภาพและ
มาตรฐานศกึษา สู่
ประชาคมอาเซียน 

เป้าประสงค์ 

1. จัดอบรมการ

ประกอบอาชีพ 
ให้พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ให้มีมาตรฐาน  
เพื่อสรา้งรายได้
แก่ชมุชน 

11. ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการ
และแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอ้ม
มากขึน้ 

10. การ

สงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาส
ทางการสังคม  
ให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึน้ 

9. สนับสนนุ

ส่งเสริมการ
คุ้มครองสทิธิ  
และหน้าที่ของ
ประชาชน 

8. ปฏิรูป

การศกึษา 
พัฒนาความรู้ 
สู่ประชาชน 

7. จัดการ

พัฒนาแหล่งน้ า
สาธารณะ เพือ่
การอุปโภค 
บริโภค 

6. 
สิ่งแวดลอ้มไม่
เป็นพิษ     
ชีวิตยืนยาว 
สนับสนุน
นโยบายการ
ท่องเที่ยว 

5. เพิ่ม
ช่องทางในการ
รับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารที่
ทันสมัย 

3. การ
คมนาคม และ
แสงสว่างให้
เพียงพอ 

2. ประชาชนมี

สุขภาพอนามัย
ที่ดี  และส ารัก
ในท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

4. ประชาชน

มีรายได้ที่
เพียงพอและ
รู้จักการเก็บ
ออม 

7. จัดให้มี
แหล่ง 
ความรู้ สถานที ่
ประชาสัมพนัธ ์
การรับทราบ 
ข้อมูลข่าวสาร 
เพื่อทันตอ่
เหตุการณ ์
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แนวทาง 

การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา  การ
ส่งเสริมศิลป-

วัฒนธรรม ขนบ 
ธรรมเนียม

ประเพณี  ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาด้าน 
เศรษฐกิจ  การ 

พัฒนาด้าน 
คุณภาพชีวิต 
และสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้าน 
การเมือง  การ 
ปกครองและ 
การบริหาร 
จัดการที่ดี 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การบริหารจัด 
การและการ 

อนุรักษ์
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การจัดระเบียบ 
ชุมชนและสังคม 
ความมั่นคงและ 
การรักษาความ 
สงบเรียบร้อย 

1.การพัฒนาระบบ
การจราจร  การ
คมนาคมขนส่ง 
2. การพัฒนาระบบ
ระบายน้ า 
3. การพัฒนาแหล่ง
น้ าเพื่ออุปโภค  
บริโภค 
4. การพัฒนาระบบ
การขยายเขตไฟฟา้
และการโทรคมนาคม 
5 .การก่อสร้าง
อาคารสถานที ่
 

1.ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพด้าน
การศึกษา กีฬาและ
นันทนาการ 
2.ส่งเสริมการอนุรักษ์
วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวันส าคัญ
ของชาติ 
3.พัฒนาการส่งเสริม
อาชีพและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

1.การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่
การเติบโตอยา่งมีคุณภาพและ
ยั่งยืน 
2.การส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน
และสังคม  การสงเคราะห์  เบี้ยยัง
ชีผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
3.การสร้างความเข้มเข้มแข็ง
ทางการเกษตร  ความมั่นคงของ
อาหารและพลังงาน 
4.การสนับสนุนงานสาธารณสุข 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.การส่งเสริมเครือข่ายทางสังคม
และสถาบันครอบครัว การพัฒนา
ชุมชนให้น่าอยู ่
6.ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  
อุดหนุนกลุ่มต่างๆ สินค้า OTOP 
และด้านการส่งเสริมประชาสัมพันธ์
ด้านการท่องเที่ยว  
 

 

 

 

 

1.การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 
2.การพัฒนาด้าน
พลังงานทดแทนและ 
การน าสิ่งของเหลือใช้มา
ท าให้เกิดประโยชน ์
3.การบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏกิูล 
4.การปรับปรุงภูมิทัศน์
สภาพแวดล้อมและ
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในชุมชน 
 

1.การพัฒนา  และเพิ่ม
ศักยภาพผู้น า บุคลากรของ
องค์กรเพื่อให้บริการที่ดีแก่
ประชาชนให้มีประสิทธภิาพ   
2.การสร้างจิตส านึก
ประชาธิปไตย และการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 
3.การจัดหา  การปรับปรุง  
ซ่อมแซมวัสด-ุครุภัณฑ์
ส านักงานให้ใช้การได้ดีขึ้น 
 

1.ส่งเสริมการรักษา
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 
2.การส่งเสริมการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด 
3.การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั   
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