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ส่วนท่ี 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
โดยมุ่งเน้นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี
ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

๑. ความเป็นมา 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่๓๐มิถุนายน๒๕๕๘เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์

ชาติมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ๒๐ปีเพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความ
มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนและให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ๒๐ปีให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้
เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่๒ของรัฐบาล (ปี๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่๓(ปี๒๕๖๐
เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ๒คณะได้แก่ 

(๑) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปเพื่อจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ๒๐ปี 
(๒) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพื่อจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตาม

แนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ๒๐ปี 
คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ๒๐

ปีตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนดโดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติที่มาจากหลายภาคส่วนได้แก่ภาคราชการภาคเอกชนภาคการเมืองและนักวิชาการรวมถึงได้พิจารณาน า
ข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติและความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย
และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ๒๐ปีต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 

ในการด าเนินการขั้นต่อไปคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก่อนที่จะน าเสนอต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการบริหารประเทศ
ภายในเดือนตุลาคม๒๕๕๙ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่๑๒ 
(ตุลาคม๒๕๕๙–กันยายน๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆจะได้น าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งเป็น
แผนระยะ๕ปีมาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน
กรกฎาคม๒๕๖๐ 

๒. สาระส าคัญ 
 ๒.๑สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมากระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและในหลากหลายมิติ
ท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญโดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีและการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆก็มีปัจจัยเสี่ยง
และภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากล าบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์
เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ“เกษตรแบบ
พ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาค
เกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามล าดับจึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้าน
รายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้นและปัญหา
ความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารองค์
ความรู้แหล่งทุนและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า 

นอกจากนั้นยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อนทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัยแม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทาง
ธุรกิจใหม่ๆแต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุนรวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้าน



๑๑ 

 

สวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการคลังที่ส าคัญส าหรับภาวะโลกร้อน
และการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้นกดดันให้ต้องมี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจการด ารงชีวิตการผลิตและการบริโภคที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นใน
ขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้นประกอบกับจ านวนประชากร
ที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่องตามมาด้วยการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวการยึดถือ
หลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนการใช้ระบอบประชาธิปไตยและการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองจุดอ่อนส าคัญ
ของประเทศไทยได้แก่โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับแต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ าและการออมไม่
เพียงพอประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่างผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ย
ยังต่ าทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่างต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลักขณะที่
โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก
จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า 
โดยที่การใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อยการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่
เพียงพอการวิจัยที่ด าเนินการไปแล้วไม่ถูกน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่าการพัฒนา
นวัตกรรมมีน้อยส าหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ
การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ าขาดความโปร่งใสและขาดความรับผิดชอบ
ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ า
ยังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้าการบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผลและกฎระเบียบต่างๆล้าสมัยไม่
ทันกับการเปลี่ยนแปลงคนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
เป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมากรวมทั้งปัญหาในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

ทั้งนี้ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญได้แก่การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในระยะเวลา๒๐ปีต่อจากนี้ไปจะมีนัยยะที่ส าคัญยิ่งต่อ
การพัฒนาประเทศก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลงผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศรูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออมตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพความมั่นคงทาง
สังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจ ากัดด้านทรัพยากรทั้งด้านแรงงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหา
ความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคมข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพ
ทุนมนุษย์ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและ
การปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ท าให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าและที่ส าคัญเงื่อนไขจ าเป็นที่
ต้องปรับตัวคือการแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดินที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการ
และการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดี 

การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาวพร้อมกับการ
ปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถน าไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและน าพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือ
บรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจปัญหาความเหลื่อมล้ าปัญหาการ



๑๒ 

 

ทุจริตคอร์รัปชั่นและปัญหาความขัดแย้งในสังคมรวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยง
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆกับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่ง
จะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลกสามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากัน 

๒.๒วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคงม่ังคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน” ซึ่งจะต้องสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติคือ การมีเอกราชอธิปไตยและบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐการด ารงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนของ
สถาบันหลักของชาติการด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบการอยู่ร่วมกันในชาติ
อย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความม่ันคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชนความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความ
มั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูล
ประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

๒.๓ยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๓.๑ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงมีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและ

ป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกรวมทั้งสร้างความเชื่อม่ันในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศ
ไทย 

(๑) การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมืองขจัดคอร์รัปชั่นสร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(๕ ) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกั นประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษาความม่ันคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 
๒.๓.๒ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันเพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การ

เป็นประเทศพัฒนาแล้วซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและบริการการสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้าน
อาหารการเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการรวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต 



๑๓ 

 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่นการ
ส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่
ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคและเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่
มูลค่ามากขึ้น 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการโดยมุ่งสู่ความเป็น
เลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขาและในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไปรวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพสะอาดและปลอดภัยของโลก 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาทักษะผู้ประกอบการยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากลและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญจัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมมีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและโครงสร้ าง
พ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านการขนส่งด้านพลังงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศส่งเสริม
ความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆเพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศรวมถึง
สร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๒.๓.๓ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่
แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกายใจสติปัญญามีความเป็นสากลมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลมี
ระเบียบวินัยเคารพกฎหมายมีคุณธรรมจริยธรรมรู้คุณค่าความเป็นไทยมีครอบครัวที่มั่นคง 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
๒.๓.๔ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคมเพ่ือเร่งกระจายโอกาส

การพัฒนาและสร้างความม่ันคงให้ทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรม 
(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
๒.๓.๕ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟู

และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและมีความมั่นคงด้านน้ ารวมทั้งมีความสามารถในการป้องกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติและพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสี
เขียว 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 



๑๔ 

 

(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง๒๕ลุ่มน้ าเน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ
อุทกภัยอย่างบูรณาการ 

(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๖ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมี

ขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจมีสมรรถนะสูงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่
ท้องถิ่นอย่างเหมาะสมมีธรรมาภิบาล 

(๑) การปรับปรุงโครงสร้างบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
๒.๔กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศ

เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ
อาทิแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนเฉพาะด้านต่างๆเช่นด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการศึกษา
ศิลปวัฒนธรรมฯลฯแผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลา
นอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆของประเทศเพ่ือขับเคลื่อน
การพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมายโดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วนภายใต้
ระบบประชารัฐคือความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและประชาสังคมทั้งนี้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการน ายุทธศาสตร์ชาติไปสู่
การปฏิบัติเพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆจะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

๒.๕ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๕.๑สาระของยุทธศาสตร์ชาติก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจนมีการก าหนดเป้าหมายและภาพใน

อนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจรับรู้และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติสู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆตามระยะเวลาเป็นช่วงๆของหน่วยงานปฏิบัติได้และมีการก าหนดตัวชี้วัด
ที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๒.๕.๒ระบบและกฎหมายมีกฎหมายรองรับมีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และแผนในระดับต่างๆเพ่ือให้ส่วนราชการน ายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติรวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการจัดสรร
งบประมาณให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ
และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่องรวมทั้งมีระบบการติดตามและ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓กลไกสู่การปฏิบัติมีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดท ายุทธศาสตร์การน าไปสู่การ
ปฏิบัติและการติดตามประเมินผลรวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแลบริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่
การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจสามารถก าหนดแผนงานโครงการให้
สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 



๑๕ 

 

 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)ได้สิ้นสุด
ลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยู่ระหว่างการเสนอร่างแผนซึ่งได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) มีความสอดคล้องกับ
ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ จึงได้จัดท าแผนที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  ซึ่งมีท้ังหมด  ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกจิ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยังคง

ประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศอาทิกระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรีความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุการเกิดภัย
ธรรมชาติที่รุนแรงประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆทั้งเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้านเช่นปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน
คุณภาพการศึกษาความเหลื่อมล้ าทางสังคมเป็นต้นท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่๑๒จึงจ าเป็นต้องยึด
กรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญดังนี้ 

(๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศและ 
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคงมั่งค่ังยั่งยืนสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 
๒.สถานะของประเทศ 
๒.๑ด้านเศรษฐกิจ 

๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯฉบับที่๑2 มีข้อจ ากัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
๒.๒.๒การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง 
๒.๑.๓ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP)  
๒.๑.๔ การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
๒.๑.๕อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก 



๑๖ 

 

๒.๑.๖สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 
๒.๑.๗สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆด้าน 

๒.๒ด้านสังคม 
๒.๒.๑โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย 
๒.๒.๒ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบมากขึ้น  
๒.๒.๓คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม  
๒.๒.๔สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง 
๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย  
๒.๒.๖คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากข้ึน 
๒.๒.๗วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น 
๒.๒.๘ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีข้ึน 
๒.๒.๙ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม 

๒.๓ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๑ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกน าไปใช้ในการพัฒนาจ านวนมาก 
๒.๓.๒ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
๒.๓.๓ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดข้ึนบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น 

๒.๔ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ด้านธรรมาภิบาล 
๒.๔.๒ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
๒.๔.๓ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

๓.บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
๓.๑บริบทภายใน 

๓.๑.๑ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
๓.๑.๒การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
๓.๑.๓ความเหลื่อมล้ า 
๓.๑.๔ความเป็นเมือง 
๓.๑.๕การบริหารจัดการภาครัฐ 

๓.๒บริบทภายนอก 
๓.๒.๑การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 
๓.๒.๒การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
๓.๒.๓ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
๓.๒.๔การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อสถานการณ์ความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลกเพ่ิมข้ึน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมี
ความรุนแรงมากข้ึน 

๓.๒.๕วาระการพัฒนาของโลกภายหลังค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
 



๑๗ 

 

๔.กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
๔.๑กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๒ 
ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๑และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและ

ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมการพัฒนาที่ยึด
หลักสมดุลยั่งยืนและน้ าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคงมั่งค่ังยั่งยืน” ของประเทศ 

๔.๒การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ  (Country Strategic Positioning)เป็นการ
ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่สศช . ได้จัดท าขึ้นประเทศไทยเป็น
ประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็น
ชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย
แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๔.๓เป้าหมาย 
๔.๓.๑การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
๔.๓.๒การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๔.๓.๓การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
๔.๓.๔การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๔.๓.๕การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

๕.แนวทางการพัฒนา 
๕.๑การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

๕.๑.๑การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
๕.๑.๒การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
๕.๑.๓การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
๕.๑.๔การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง

เพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ 
๕.๑.๕การปรับโครงสร้างการผลิต 

๕.๒การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๕.๒.๑การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
๕.๒.๒การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
๕.๒.๓การพัฒนาด้านสุขภาพโดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย ์
๕.๒.๔การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย 

๕.๓การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
๕.๓.๑การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 
๕.๓.๒การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน 
๕.๓.๓การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร 
๕.๓.๔การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค 

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง 
๕.๔.๒การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน 
๕.๔.๓การส่งเสริมการลงทุนการค้าชายแดนและการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 
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๕.๕การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕.๕.๑การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว 
๕.๕.๒การส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕.๕.๓การส่งเสริมการผลิตการลงทุนและการสร้างงานสีเขียว 
๕.๕.๔การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
๕.๕.๕การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
๕.๕.๖การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ

บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
๕.๖การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๑การสร้างความโปร่งใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ 
๕.๖.๒การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจ

ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
๕.๖.๓การสร้างรูปแบบการพัฒนาอปท. ให้เหมาะสม 
๕.๖.๔การสร้างระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

1.3 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2(จังหวัดสมุทรสาคร,สมุทรสงคราม,เพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2560 จากการวิเคราะห์

ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบ
กับการพิจารณาจากความต้องการของภาคประชาชน สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของกลุ่มจังหวัด 
(SWOT) จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในกลุ่มจังหวัดได้แก่ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และภาครัฐ โดย
ค านึงถึงความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ตั้งแต่ยุทธศาสตร์ระดับชาติ ยุทธศาสตร์
ระดับภาค สามารถจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และ ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 2 ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  
วิสัยทัศน์ 
“ฐานเพื่อการลงทุนด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม อาหาร และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ”  
ความท้าทายท่ีส าคัญของกลุ่มจังหวัด 
(1) ที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลถูกท าลายลง จึงต้องสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม)อย่าง

ต่อเนื่อง เพ่ือสร้างระบบนิเวศให้เกิดความยั่งยืน 
(2) ความเชื่อมโยงของการท่องเที่ยวและพ้ืนที่เศรษฐกิจยังไม่ครอบคลุม 
(3) พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลถูกกัดเซาะเฉลี่ยปีละ 5 เมตร จึงต้องด าเนินการป้องกันและแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
(4) แมลงศัตรูพืช (มะพร้าว) ระบาดในพ้ืนที่ 4 จังหวัด 
พันธกิจ 
(1) สร้างและฟ้ืนฟูทุนธรรมชาติและทรัพยากรน้ า เพ่ือเป็นฐานในการลงทุนทางอุตสาหกรรมเกษตรกรรม และการท่องเที่ยว 
(2) สร้างระบบเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว พ้ืนที่เศรษฐกิจ และการค้าชายแดนสู่ AEC  
(3) ลดความรุนแรงปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
(4) หยุดการระบาดของแมลงศัตรูพืช (มะพร้าว) 
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เป้าประสงค์ 
(1) สัตว์น้ ามีที่อยู่อาศัยและเพาะพันธุ์ 
(2) ไม่มีระบาดของแมลงศัตรูพืช (มะพร้าว) 
(3) แหล่งท่องเที่ยวและพ้ืนที่เศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงเป็นระบบสู่ AEC  
(4) การกัดเซาะชายฝั่งทะเลได้รับการแก้ไขอย่างยั่งยืน 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จหลัก(Key Performance Indicators:KPI) ที่ตอบสนองต่อประเด็นความท้าทาย 
(1) จ านวนแท่งปะการังเทียม 
(2) ระยะทางก่อสร้างถนนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
(3) จ านวน MOU ความร่วมมือการท่องเที่ยวและการค้าชายแดน ณ จุดผ่านแดนถาวรไทย–เมียนมาร์ 
(4) ความยาวแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
(5) ร้อยละที่ลดลงของพ้ืนที่ระบาดของศัตรูพืช (มะพร้าว) 
(6) ร้อยละของความพึงพอใจในการด าเนินงานโครงการของกลุ่มจังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างต้นทุนทางทรัพยากรเพื่อการลงทุน 
กลยุทธ์ที่ 1.1 สร้างปะการังเทียม เพ่ือเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ า 
กลยุทธ์ที่1.2 พัฒนาขีดความสามารถในการก าจัดแมลงศัตรูพืชและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชปลอดภัยให้แก่เกษตรกร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่2 : ความเชื่อมโยงของการท่องเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจสู่ AEC  
กลยุทธ์ที่ 2.1 ก่อสร้างถนนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ที่ 2.2 สร้างความสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยวและการค้า ณ จุดผ่านแดนถาวรไทย – เมียนมาร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
กลยุทธ์ที่ 3.1 ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น 
กลยุทธ์ที่ 3.2 สร้างเข่ือนกันทรายและคลื่น 
กลยุทธ์ที่ 3.3 เรียงหินใหญ่กันคลื่น 

 แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี 
วิสัยทัศน์จังหวัดเพชรบุรี 

 “เมืองเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และเมืองน่าอยู่น่ากิน น่าเที่ยวระดับประเทศ”  
พันธกิจ 
1. เสริมสร้างขีดความสามารถของจังหวดรองรับการแข่งขัน รองรับการพัฒนาตามทิศทางการพัฒนา

ประเทศไทยที่ม่ันคงม่ังคั่งยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 
2. เสริมสร้างความพร้อมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เข้มแข็ง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างรายได้

สู่ชุมชน สร้างงาน อาชีพแก่ประชาชน สร้างเศรษฐกิจจังหวัด 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าแบบครบวงจรให้มีศักยภาพใน

การผลิตที่มคีุณภาพ 
4. เสริมสร้างสังคมคุณภาพ ให้มีสุขภาวะเรียนรู้และปรับตัวได้อย่างมีศักยภาพในการจัดการตนเองเป็น

ชุมชนพอเพียง ประชาชนมีความมั่งคงในชีวิตเป็นชุมชน ปลอดภัยอบอุ่น น่าอยู่ 
5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
6. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการคมนาคม และระบบโลจิสติกส์รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ความ

มั่นคง และคุณภาพชีวิต 
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7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัย ธรรมาภิบาล พัฒนาขีดสมรรถนะ บุคลากร
ภาครัฐทุกระดับให้มีความพร้อมรองรับยุทธศาสตร์จังหวัด และทิศทางการพัฒนาประเทศ 

เป้าประสงค์รวม(Ultimate Goal) 
1. ผลิตภัณฑม์วลรวมเฉลี่ยระดับจังหวัดในด้านการเกษตร การท่องเที่ยวการค้าการลงทุน เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
2. การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน บริการทางสังคมมีคุณภาพการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ

สังคมเป็นอย่างทั่วถึงทั้งจังหวัด ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมลดลง 
3. ประชาชนมีคุณภาพมีวิถีชีวิตเรียบง่าย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานในการด าเนินชีวิต 

มีความสุข มีขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้สูง 
4. จังหวัดเพชรบุรีสามารถรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม ขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจและสังคมที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีขีดความสามารถใน
การรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ าให้สมดุล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1การเสริมสร้างความมัน่คงสันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์  
1.1 บูรณาการความร่วมมือของภาคีทุกภาคส่วนเพ่ือการจัดการปัญหาที่คุกคามต่อปัญหาสุขภาวะของ

ชุมชนผ่านเครือข่ายในระดับหมู่บ้าน 
1.2 พัฒนาชุมชนเข้มแข็งพ่ึงตนเอง จัดตั้งองค์กรชุมชน และส่งเสริมการสร้างและขยายระบบสวัสดิการ

ชุมชน ทุนชุมชนสวัสดิการสังคมเพ่ือร่วมสร้างสังคมเมืองเพชรบุรีน่าอยู่พ่ึงตนเองได้ 
 1.3 เสริมสร้างความพร้อมของจังหวัดให้มีศักยภาพในการเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงก้าวสู่สากล 
 1.4 พัฒนาบริการรัฐลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม เพ่ิมประสิทธิภาพปฏิบัติการเชิงรุกของภารกิจแห่งรัฐทั่วทุกพ้ืนที่ 
 1.5 เสริมสร้างชุมชนพอเพียงเข้มแข็งเติมความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยด้วยกลไกชุมชนหมู่บ้านและ
การบูรณาการภาครัฐแบบเข้มข้น 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2การบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยัง่ยืน 
 กลยุทธ์  
 2.1 พ้ืนที่ป่าเพ่ิมมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติมีอุดมสมบูรณ์ ปัญหาภัยธรรมชาติลดลงอย่างต่อเนื่อง 
 2.2 จังหวัดเพชรบุรีมีดิน และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาการเกษตรคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3การเสริมสร้างความมัน่คงทางอาหาร และให้เติบโตจากฐานการเกษตรแบบครบวงจร 

กลยุทธ์ 
3.1 ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีคุณภาพมาตรฐานการส่งออกสินค้าทางการเกษตรสามารถสร้าง

รายได้ให้กับจังหวัด สร้างงานอาชีพและรายได้แก่ชุมชน ประชาชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4การพัฒนาเมืองการค้า การผลิต การบริการ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพ 

กลยุทธ์  
4.1 เพชรบุรีมีความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ มีการกระจายรายได้สู่ชุมชนประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่

มั่นคง เศรษฐกิจฐานชุมชนเข้มแข็ง 
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4.2 การคมนาคมขนส่งและระบบโลจิตติกส์จังหวัดสะดวก ปลอดภัยเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบรองรับการค้า
การเกษตรการท่องเที่ยว และการพัฒนา  

4.3 องค์กรภาครัฐมีสมรรถนะสูง บุคลากรมีคุณภาพ การบริหารจัดการมีธรรมาภิบาลการบริการของ
องค์กรภาครัฐและประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพัฒนาสู่สากล 

4.4 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีความเข้มแข็งครบวงจรเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด กลุ่มจังหวัดยกระดับสู่
ภูมิภาคอาเซียน และนานาชาติ 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 
 - งานด้านคมนาคมและการขนส่ง ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า พัฒนาระบบจราจร 

- งานด้านสาธารณูปโภค พัฒนาระบบไฟฟ้า  
– ประปา พัฒนาแหล่งน้ า คูคลอง และระบบชลประทาน 

 - งานด้านการผังเมือง ผังเมืองเฉพาะ และป้องกันการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์ 
 - ฯลฯ 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนา 
 - งานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพให้กับประชาชน 
 - งานด้านสวัสดิการสังคม(ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์) 
 - งานด้านการศึกษา 
 - งานด้านการสาธารณสุข 
 - งานด้านส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
 - ฯลฯ 
 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 แนวทางการพัฒนา 
 - งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 - งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- งานด้านแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติด 
- ฯลฯ 

 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม  เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 
- งานด้านการส่งเสริมการลงทุน 

 - งานด้านการพาณิชยกรรม 
 - งานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
 - งานด้านการท่องเที่ยว 

- ฯลฯ 
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 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 

 - งานด้านการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 - งานด้านการจัดการขยะในชุมชน 
 - งานด้านส่งเสริมให้เกิดการผลิต การบริการ การบริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- ฯลฯ 
 6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนา 
- งานด้านการส่งเสริม เผยแพร่ และอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
- ฯลฯ 

 7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
แนวทางการพัฒนา 
- งานด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร  

 - งานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และการป้องกันการทุจริต 
 - งานด้านการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร 
 - งานด้านการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 
 - งานด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น 
 - งานด้านการปรับปรุงและพัฒนารายได้ 
 - งานด้านการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 

- ฯลฯ 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอบ้านลาด 
วิสัยทัศน์อ าเภอบ้านลาด  

 “บ้านลาดน่าอยู่ น่าเที่ยว สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม การเกษตรก้าวหน้าและยั่งยืน ประชาชน
ด าเนินวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของอ าเภอโดยระดมพลัง การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการของทุกภาค

ส่วนเพื่อพัฒนาอ าเภอให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว และประชาชนอยู่ดีมีสุข 
 2. เสริมสร้างสมรรถนะและความเข้มแข็งของหมู่บ้าน /ชุมชน เพ่ือให้ใช้แผนชุมชนที่มีคุณภาพเป็น
ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนา และการก าหนดต าแหน่งอาชีพตามศักยภาพ 

3. ภูมิสังคม และทุนทางสังคมโดยให้หมู่บ้าน / ชุมชน เปิดศูนย์กลางการพัฒนา ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าหมายประสงค์การพัฒนาอ าเภอบ้านลาด 

 1. ท าให้อ าเภอบ้านลาดน่าอยู่ 
 2. ท าให้อ าเภอบ้านลาดน่าเที่ยว 

 3. เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ผลิตอาหารที่ปลอดภัยเพ่ือการบริโภคทั้งในชุมชน ท้องถิ่น และขยายออกสู่
ตลาดภายนอก 

 4.เพ่ิมศักยภาพผู้ ผลิต/สินค้าSMEs/OTOP เพ่ิมรายได้ ให้ แก่ชุมชนและท้องถิ่นและมี เครือข่ าย
ผู้ประกอบการ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์ 
 1. การท าให้อ าเภอบ้านลาด สวย สะอาด ม่ันคง ปลอดภัย สังคม และชุมชนเข้มแข็งประชาชนได้รับ

บริการที่ดีจากรัฐ 
1.1 วางแผนการใช้ประโยชน์การใช้พื้นที่ให้เหมาะสม 

 1.2 พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน คูคลอง แม่น้ า 
1.3 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.4 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ พัฒนาตนโดยยึดคุณธรรมน าความรู้และจริยธรรมเตรียมความพร้อมให้

สอดคล้องกับการพัฒนา 
1.5 สร้างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 1.6 สร้างเสริมความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
1.7 สร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเชิงบูรณาการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 1.8 สร้างเสริมระบบการบริหารจัดการที่ดีและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและบริการประชาชน 
 1.9 ส่งเสริมเทคโนโลยีการใช้พลังงานทดแทนและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานทดแทน 
2.) การพัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวจัดกิจกรรมนันทนาการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและเป็น

แหล่งเรียนรู้ชุมชน  ธรรมชาติ และการเกษตร 
 2.1 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว (มัคคุเทศก์,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,ผู้ประกอบการ) 

 2.2 ปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยว และสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
 2.3 พัฒนาเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยว 

 2.4 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และศูนย์การเรียนรู้ ด้านชุมชน ธรรมชาติและการเกษตร                   
 2.5 ส่งเสริมการท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม  ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นสุขภาพการกีฬา และนันทนาการ 

 2.6 สร้างความม่ันคง สะดวกปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 
          3. การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และอาหารที่ปลอดภัยเพื่อการบริโภคทั้งภายในท้องถิ่นและกระจายสู่ตลาด 

 3.1 ส่งเสริมและขยายผลการด าเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรอินทรีย์ 
โดยใช้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเป็นต้นแบบ 

3.2 พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าส ารองของท้องถิ่นและวางระบบชลประทานที่มีประสิทธิภาพ 
3.3 ก าหนดเขตการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญในแต่ละต าบล 

 3.4 ส่งเสริมการตลาดทั้งในชุมชนและนอกชุมชนรวมทั้งการแลกเปลี่ยนผลผลิตทางการเกษตรกับชุมชนอ่ืน ๆ 
 3.5 บูรณาการแผนการฝึกอบรมของส่วนราชการลงสู่พื้นที่ร่วมกัน 
 3.6 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 4. ส่งเสริมอุตสาหกรรม SMEs และ OTOP 

 4.1 สร้างเสริมความรู้ให้ชุมชนน าภูมมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนา สินค้า SMEs / OTOP และวิสาหกิจชุมชน 
 4.2 พัฒนามาตรฐานการผลิตและบรรจุภัณฑ์สินค้า SMEs / OTOP และวิสาหกิจชุมชน 
 4.3 ส่งเสริมด้านการตลาด สินค้า SMEs /OTOP และวิสาหกิจชุมชน 
 4.4 สร้างเสริมความรู้ด้านบริหารจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม และการเชื่อมโยงเครือข่าย

ผลิตภัณฑ์สู่การแข่งขันในระดับสากล 
 4.5 สนับสนุนให้โรงงานอุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดสามารถอยู่กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
 4.6 พัฒนาศักยภาพ และสมรรถนะของแรงงาน เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1 วิสัยทัศน์ 
“ต าบลหนองกะปุเป็นชุมชนน่าอยู่มีความสามัคคีควบคู่ไปกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่

สมดุลเศรษฐกิจดีและม่ันคงมีการบริหารจัดการที่โปร่งใสจากการมีส่วนร่วมของประชาชน” 

ค าขวัญ 
 เขาแด่นสูงตระหง่าน        น้ าตาลหวานมีชื่อ เลื่องลือประเพณี    เศรษฐกิจดีและมีส่วนร่วม 

2.2 ยุทธศาสตร์ 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุได้ก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือให้สามารถด าเนินการไปสู่วิสัยทัศน์ที่
ก าหนดไว้โดยก าหนดยุทธศาสตร์หลักไว้  8 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า 

เขื่อน ผนังก้ันดิน ศาลาที่พักริมทาง 
2.แนวทางการพัฒนาขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้ง และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
3.แนวทางการพัฒนาระบบจราจร จัดท าป้ายบอกเขตและป้ายซอย ป้ายเตือนต่างๆ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1. แนวทางการจัดสวัสดิการสังคม และสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส 
2. แนวทางการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3. แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน และคนชรา 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 
1. แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
2. แนวทางการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพและการผลิต ผัก ผลไม้ปลอดสารพิษเพ่ือการบริโภค 
3. แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการท่องเที่ยว 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม 
1. แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการประชาสังคมทุกระดับ 
2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
3. แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
4. แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ พร้อมน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา ให้บริการประชาชน 
5. แนวทางการจัดท าฐานข้อมูลชุมชน 
6. แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
7. แนวทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
8. แนวทางการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
1. แนวทางการขุดลอกคลอง ก่อสร้างคลองดาด สร้างคลองส่งน้ า 
2. แนวทางการจัดหาน้ าส าหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร 
3. แนวทางการรับโอน ปรับปรุงและซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน ตามความพร้อมในการถ่ายโอนของแต่ละหมู่บ้าน 
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6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. แนวทางการบ าบัดและจัดการขยะ 
3. แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม 
4. แนวทางการปรับปรุงระบบระบายน้ าทิ้งในชุมชน 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนันทนาการ 
1. แนวทางการส่งเสริมการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของคนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
2. แนวทางการส่งเสริมงานวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. แนวทางการส่งเสริมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของศาสนาทุกศาสนา 
4. แนวทางการจัดหาสนามกีฬา และสถานที่ออกก าลังกายในแต่ละหมู่บ้าน 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
1. แนวทางการส่งเสริมการให้ความรู้ในการป้องกันและระงับโรค 
2. แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในชุมชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 
3. แนวทางการส่งเสริมศักยภาพผู้น าด้านการสาธารณสุข 

 2.3 เป้าประสงค์ 
1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ผังเมือง ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

 2. ยกระดับคุณภาพชีวิตในเรื่องต่างๆให้เป็นที่พอใจของประชาชน 
3. ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
4. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
5. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างพอเพียง  
6. รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 

7. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน 
8. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟ้ืนฟูสมรรถภาพให้แก่ประชาชน 

2.4 ค่าเป้าหมาย 
1. การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความสะดวกและรวดเร็ว 
2. ประชาชนมีความรู้ ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
3. ประชาชนมีอาชีพเสริมและรายได้เพ่ิมข้ึน 
4. การบริหารจัดการที่ดีโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนจากทุกภาคส่วน 
5.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืน 
6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีสภาพสมบูรณ์ 
7. ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีผู้สืบทอด 
8. ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันโรค 

2.5 กลยุทธ์จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

 1. ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค เพียงพอในการด ารงชีพ 
 2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

3. ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง 
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 4. เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
5. พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
6. รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน 

 7. มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ 
 8. ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง 

2.6 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ  จึงได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ  

สาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานครอบคลุมทุกพื้นที่  ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ศิลปวัฒนธรรม
สมดุลกับวิถีของชุมชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

๒.7 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  

ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการน ามาเป็นแนวทาง
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้ มแข็ง 
เพ่ือเตรียมความพร้อมคนสังคมและระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจาก การ
สภาวการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมโดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มี
คุณภาพใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วย
ฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมซ่ึงจะน าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดย
วิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านๆ ของ
ท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็น
การประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบค าถามว่า  “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่
จุดไหน” ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT analysis 
การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength–S) จุดอ่อน (Weak–W) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส
(Opportunity–O) และอุปสรรค ( Threat – T) เป็นเครื่องมือ 

จุดแข็ง (Strengths;S) 
1.เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง ที่มีความพร้อมทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และมีขีด

ความสามารถในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
2.สภาพพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์ มีแหล่งน้ าเพียงพอเหมาะสมส าหรับท าการเกษตร 
3.เกษตรกรสามารถขายสินค้าการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เนื่องจากมีพ่อค้าและแม่ค้าในพ้ืนที่จ านวน

มาก  
4.กลุ่มอาชีพในต าบลมีความเข้มแข็งและมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง 
 



๒๗ 

 

 จุดอ่อน (Weaknesses;W) 
1.ขาดแหล่งน้ าในการกักเก็บเพ่ือท าการเกษตรในช่วงหน้าแล้ง 
2.ปัญหาการมีส่วนร่วม 
3.องค์การมีงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 

 โอกาส (Opportunities;O) 
1.พ้ืนที่อยู่ใกล้ชุมชนเมือง การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
2.พ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มสามารถพัฒนาได้ง่าย 
3.มีระบบการประสานงานและการให้ความร่วมมือที่ดีของหน่วยงานต่างๆ ภายในพ้ืนที่ 

 ปัญหา อุปสรรคหรือจ ากัด (Threats;T) 
1.สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่ตกต่ าในระดับประเทศส่งผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
2.ปัญหาด้านต้นทุนการผลิตสูง 
3.ปัญหาความยากจน และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
4.ปัญหาขาดงบประมาณในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘ 

 

๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น  ได้ท าการประเมิน
สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
 

ด้าน 
สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและ
ปริมาณของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ไดม้าตรฐาน 

- แหล่งน้ าประปาใน
การอุปโภค-บริโภค
และการเกษตร 

- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- ประชาชนมีแหล่งน้ าและ
มีน้ าประปาใช้อย่าง
พอเพียงมีคุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น 

 ๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่
สาธารณะยังไมส่ามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพื้นท่ีได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่สาธารณะ
ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

- ทางและที่สาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
และป้องกันการเกดิ
อาชญากรรมได ้

 3) ประชาชนต้องการเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาเพิ่มมากขึ้น
และ อบต.ไมส่ามารถด าเนิน 
การไดเ้นื่องจากพ้ืนท่ียังไม่เป็น
ที่สาธารณะจะด าเนินการได้ก ็
ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ   

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมา 

 -  ห้วย หนอง คลอง บึง ตื้น
เขิน ขาดการดูแลบ ารุงรักษา 
 

-สาธารณะ ล าคลอง -ขุดลอกแหล่งน้ าให้มี
ความลึกและกว้างขึ้น 

- มีแหล่งน้ าไว้ใช้ในด้าน
การเกษตรและอุปโภค
บริโภค 

๒. ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

๑) มีการระบาดของโรคใหม่ 
โรคระบาด โรคตดิต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

 ๒) ประชาชนในพ้ืนท่ีป่วยเป็น
โรคเรื้อรังแนวโน้มที่เพิม่ขึ้น 
เช่น เบาหวาน  ความดัน 

- ด้านสาธารณสุข - ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผูป้่วย 

- ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

 ๓) ปริมาณขยะเพิ่มมากข้ึน  - ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- ปริมาณขยะถูกก าจัดให้
หมดด้วยวิธีการที่ถูกต้อง 

 ๔) ประชาชนบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย 

 - ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง 

 ๕) ประชาชนในพ้ืนท่ีบางราย
มีที่อยู่อาศัยไมม่ั่นคงแข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ีที่
ได้รับความเดือนร้อน
เรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ความช่วยเหลอืซ่อมแซม 
ที่อยู่อาศัยให้ม่ังคงแข็งแรง 

 6) ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภคน้ าที่ยังไมส่ะอาดและมี
สิ่งเจือปน เช่น จากน้ าฝน น้ า
ที่ไม่ได้คุณภาพ มีตะกอน  

- การอุปโภค-
บริโภค 

- ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

- ประชาชนบริโภคน้ าที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

 



๒๙ 

 

 

ด้าน 
สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและ
ปริมาณของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เปา้หมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 7) เด็กและผูสู้งอายุบาง
ครอบครัว ผูสู้งอายุอยู่ตาม
ล าพัง และรับภาระใน 
การดูแลเด็ก 

- สังคมในชุมชน 
 

- ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

- ผู้สูงอายุและเด็กไดร้ับ
การดูแลทีด่ ี

 8) ผู้พิการไมไ่ด้รับความ
ช่วยเหลือในด ารงชีวิต 

- สังคมในชุมชน - ผู้พิการในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

- ผู้พิการไดร้ับความ
ช่วยเหลือในการด ารงชีวิต
และทั่วถึง 

 9) ประชากรทีสู่บบุหรี่ และ
ดื่มสรุา  

 - ประชาชนท่ีสูบบุหรี่
และดืม่สรุา 

- ประชาชนเลิกสูบบหุรี่
และเลิกดื่มสุรา 

3. ด้านการพัฒนา
ด้านการวาง
แผนการท่องเที่ยว 
เศรษฐกิจพอเพียง  
และบรหิารจดัการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑) ประชาชนไมม่ีการวางแผน
ในการด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

- ประชาชนสามารถวาง
แผนการด าเนินงานได้เอง 

๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนในการ
ท ากิจการและประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

- มีแหล่งเงินทุนในการท า
กิจการและประกอบอาชีพ 

๓) ประชาชนขาดสถานท่ี
จ าหน่ายสินค้า 

- การพาณิชยกรรม - ตลาดรบัซื้อสินค้า - ร้านค้าแผงลอยมีสถานท่ี
ในการขายจ าหน่ายสินค้า 

 ๔) ผลผลิตทางการเกษตรราคา
ตกต่ าระยะทางในการขนส่ง
ผลผลิตไกลจากแหล่งรับซ้ือ 

 - เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมรีาคาสูงขึ้น 

 5) แหล่งท่องเที่ยวในเขต 
อบต. ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนท่ีของ
อุทยาน 

- การท่องเที่ยว - ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- แหล่งทองเที่ยวได้รับการ
พัฒนาเส้นทาง และมีกจิกรรม
การท่องเท่ียวเพิ่มมากขึ้น 

 6) มีปัญหาเรื่องขยะเพิม่มาก
ขึ้น 

- สิ่งแวดล้อม - ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

- ปัญหาขยะลดลงและ
สามารถก าจัดขยะเองได้
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๐ 

 

ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 
ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะและชุมชน กองช่าง  
สร้างความเข้มแข็ง กองช่าง  

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป ส านักปลดั  
บริการชุมชนและ
สังคม 

การศึกษา กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

 

สังคมสงเคราะห ์ กองสวัสดิการสังคม
สังคม 

 

สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

กองสวัสดิการสังคม
สังคม 

ส านักปลดั 

เคหะและชุมชน กองสวัสดิการสังคม
สังคม 

กองช่าง 

การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

 

งบกลาง 
 

งบกลาง กองสวัสดิการสังคม
สังคม 

ส านักปลดั 
 

3 การพัฒนาด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว 

บริการชุมชนและ
สังคม 

สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

กองสวัสดิการสังคม  

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

กองการศึกษาศาสนา 
วัฒนธรรม 

 

การเศรษฐกิจ การเกษตร 
 

กองสวัสดิการสังคม ส านักปลดั 

4 การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและการมีส่วนร่วม 

บริหารทั่วไป 
 

บริหารทั่วไป ส านักปลดั กองคลัง 
การรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักปลดั 
 

 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะและชุมชน กองช่าง  

5 
 
 

การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 
 

เคหะและชุมชน 
 
 

กองช่าง 
 
 

 
 
 

6 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การเศรษฐกิจ การเกษตร 
 

ส านักปลดั  

บริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะและชุมชน 
 
 

กองสวัสดิการสังคม กองช่าง 

 



๓๑ 

 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

7 การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
นันทนาการ 

บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

กองช่าง 

สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

กองการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

กองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

กองการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

 

8 การพัฒนาด้านสาธารณสุข บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข 
 

กองสวัสดิการสังคม  

 
 
 


