
๒๐ 

ส่วนท่ี 3 
ยุทธศาสตรอ์งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
๑.  ความสัมพนัธ์ระหว่างแผนพฒันาระดบัมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี   
 การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี โดยมุ่งเน้นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และย่ังยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
ของประเทศไทยกําลังอยู่ระหว่างการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์
ชาติ ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างการดําเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทําร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. ความเป็นมา 



๒๑ 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่๓๐มิถุนายน๒๕๕๘เห็นชอบให้มีการจัดต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์
ชาติมีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ๒๐ปีเพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความ
มั่นคงมั่งคั่งและย่ังยืนและให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ๒๐ปีให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้
เป็นกรอบในการดําเนินงานในระยะที่๒ของรัฐบาล (ปี๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่๓(ปี๒๕๖๐
เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ๒คณะได้แก่ 

(๑) คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปเพ่ือจัดทําร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ๒๐ปี 
(๒) คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตาม

แนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ๒๐ปี 
คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ดําเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ๒๐

ปีตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกําหนดโดยได้มีการนําความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์
ชาติที่มาจากหลายภาคส่วนได้แก่ภาคราชการภาคเอกชนภาคการเมืองและนักวิชาการรวมถึงได้พิจารณานํา
ข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติและความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย
และได้นําเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ๒๐ปีต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติซึ่งขณะน้ีอยู่
ระหว่างการดําเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ 

ในการดําเนินการข้ันต่อไปคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติจะนําเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก่อนที่จะนําเสนอต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการกําหนดทิศทางในการบริหารประเทศ
ภายในเดือนตุลาคม๒๕๕๙ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่๑๒ 
(ตุลาคม๒๕๕๙ - กันยายน๒๕๖๔) นอกจากน้ีหน่วยงานต่างๆจะได้นําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่ง
เป็นแผนระยะ๕ปีมาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการ
จัดทํายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการดําเนินการซึ่งคาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายใน
เดือนกรกฎาคม๒๕๖๐ 

๒. สาระสําคัญ 
 ๒.๑สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมากระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและในหลากหลายมิติ
ทําให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญโดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีและการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆก็มีปัจจัยเสี่ยง
และภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลําบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์
เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ“เกษตรแบบ
พ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาค
เกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามลําดับจึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ําทางด้าน
รายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างข้ึนและปัญหา
ความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารองค์
ความรู้แหล่งทุนและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนท่ีอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า 

 
นอกจากน้ันยังมีข้อจํากัดและความเสี่ยงสําคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ

เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อนทั้งน้ีโครงสร้างประชากรโลกท่ีเข้าสู่สังคมสูงวัยแม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทาง
ธุรกิจใหม่ๆแต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุนรวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้าน



๒๒ 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองจุดอ่อนสําคัญ
ของประเทศไทยได้แก่โครงสร้างประชากรสูงอายุมากข้ึนตามลําดับแต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังตํ่าและการออมไม่
เพียงพอประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่างผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ย
ยังตํ่าทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่างต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็นแรงขับเคล่ือนหลักขณะที่
โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก
จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นสําคัญฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตตํ่า 
โดยที่การใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อยการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่
เพียงพอการวิจัยที่ดําเนินการไปแล้วไม่ถูกนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่าการพัฒนา
นวัตกรรมมีน้อยสําหรับการดําเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ
การดําเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความต่อเน่ืองประสิทธิภาพตํ่าขาดความโปร่งใสและขาดความรับผิดชอบ
ขณะที่ปัญหาคอร์รัปช่ันมีเป็นวงกว้างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์รวมท้ังการบริหารจัดการนํ้า
ยังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้าการบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผลและกฎระเบียบต่างๆล้าสมัยไม่
ทันกับการเปลี่ยนแปลงคนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
เป็นสําคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ําและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมากรวมทั้งปัญหาในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

ทั้งน้ีปัจจัยและเง่ือนไขภายในประเทศท่ีจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่สําคัญได้แก่การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในระยะเวลา๒๐ปีต่อจากน้ีไปจะมีนัยยะที่สําคัญย่ิงต่อ
การพัฒนาประเทศกําลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลงผู้สูงอายุจะเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศรูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออมตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพความมั่นคงทาง
สังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจํากัดด้านทรัพยากรทั้งด้านแรงงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากน้ันปัญหา
ความเหลื่อมล้ําในมิติต่างๆก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคมข้อจํากัดต่อการยกระดับศักยภาพ
ทุนมนุษย์ความจําเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและ
การปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายท่ีทําให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําและที่สําคัญเง่ือนไขจําเป็นที่
ต้องปรับตัวคือการแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดินที่ทําให้จําเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการ
และการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดี 

การกําหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาวพร้อมกับการ
ปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนําไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนําพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือ
บรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจปัญหาความเหล่ือมล้ําปัญหาการ



๒๓ 

๒.๒วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคงม่ังคั่งย่ังยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “มั่นคงมั่งคั่งย่ังยืน” ซึ่งจะต้องสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติคือ การมีเอกราชอธิปไตยและบูรณภาพแห่งเขตอํานาจรัฐการดํารงอยู่อย่างมั่นคงย่ังยืนของ
สถาบันหลักของชาติการดํารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบการอยู่ร่วมกันในชาติ
อย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์
ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชนความย่ังยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความ
มั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักด์ิศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเก้ือกูล
ประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

๒.๓ยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๓.๑ยทุธศาสตรด์้านความม่ันคงมีเป้าหมายท้ังในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและ

ป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกรวมทั้งสร้างความเช่ือมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกทีม่ีต่อประเทศ
ไทย 

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมืองขจัดคอร์รัปช่ันสร้างความ
เช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอํานาจเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวข้องจากแนวด่ิงสู่แนวระนาบมากข้ึน 
 
 
๒.๓.๒ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันเพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การ

เป็นประเทศพัฒนาแล้วซึ่งจําเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันและการพัฒนาอย่างย่ังยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและบริการการสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้าน
อาหารการเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการรวมท้ังการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต 



๒๔ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเช่ือมั่นการ
ส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่
ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคและเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่
มูลค่ามากขึ้น 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการโดยมุ่งสู่ความเป็น
เลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขาและในภาคบริการท่ีหลากหลายตามรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไปรวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพสะอาดและปลอดภัยของโลก 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาทักษะผู้ประกอบการยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากลและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญจัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมมีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและโครงสร้าง
พื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านการขนส่งด้านพลังงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศส่งเสริม
ความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆเพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศรวมถึง
สร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๒.๓.๓ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนเพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานท่ี
แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกายใจสติปัญญามีความเป็นสากลมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลมี
ระเบียบวินัยเคารพกฎหมายมีคุณธรรมจริยธรรมรู้คุณค่าความเป็นไทยมีครอบครัวท่ีมั่นคง 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
(๓) การปลูกฝงัระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสขุภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
๒.๓.๔ยทุธศาสตรด์้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเทา่เทียมกนัทางสังคมเพ่ือเร่งกระจายโอกาส

การพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ําไปสู่สังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรม 
(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้ําทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมทีเ่อ้ือต่อการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
๒.๓.๕ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟู

และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและมีความมั่นคงด้านนํ้ารวมทั้งมีความสามารถในการป้องกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติและพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสี
เขียว 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 



๒๕ 

(๒) การวางระบบบริหารจัดการนํ้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง๒๕ลุ่มน้ําเน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ
อุทกภัยอย่างบูรณาการ 

(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๖ยทุธศาสตรด์้านการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมี

ขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจมีสมรรถนะสูงมีประสทิธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่
ท้องถิ่นอย่างเหมาะสมมีธรรมาภิบาล 

(๑) การปรับปรุงโครงสร้างบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐใหม้ีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
๒.๔กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศ

เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ
อาทิแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนเฉพาะด้านต่างๆเช่นด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการศึกษา
ศิลปวัฒนธรรมฯลฯแผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลา
นอกจากน้ียุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆของประเทศเพ่ือขับเคลื่อน
การพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมายโดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วนภายใต้
ระบบประชารัฐคือความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและประชาสังคมท้ังน้ีรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยจะได้มีการกําหนดเก่ียวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนํายุทธศาสตร์ชาติไปสู่
การปฏิบัติเพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆจะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเน่ืองและบูรณาการ 

๒.๕ปัจจัยความสําเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๕.๑สาระของยุทธศาสตร์ชาติกําหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจนมีการกําหนดเป้าหมายและภาพใน

อนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจรับรู้และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติสู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆตามระยะเวลาเป็นช่วงๆของหน่วยงานปฏิบัติได้และมีการกําหนดตัวช้ีวัด
ที่สามารถวัดผลสัมฤทธ์ิได้ 

๒.๕.๒ระบบและกฎหมายมีกฎหมายรองรับมีกลไกเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และแผนในระดับต่างๆเพ่ือให้ส่วนราชการนํายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติรวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการจัดสรร
งบประมาณให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ
และกรอบกฎหมายท่ีจะกําหนดให้การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเน่ืองรวมท้ังมีระบบการติดตามและ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓กลไกสู่การปฏิบัติมีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทํายุทธศาสตร์การนําไปสู่การ
ปฏิบัติและการติดตามประเมินผลรวมทั้งมีกลไกในการกํากับดูแลบริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่
การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจสามารถกําหนดแผนงานโครงการให้
สอดคล้องกับเป้าหมายที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 



๒๖ 

 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
การจัดทําแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งน้ี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)ได้สิ้นสุด
ลงและการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยู่ระหว่างการเสนอร่างแผนซ่ึงได้กําหนด
ยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว ดังน้ัน  เพ่ือให้การจัดทําแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) มีความสอดคล้องกับทิศทาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก จึงได้จัดทําแผนที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  ซึ่งมีทั้งหมด  ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน

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

ประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศอาทิกระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรีความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุการเกิดภัย
ธรรมชาติที่รุนแรงประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆท้ังเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้านเช่นปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน
คุณภาพการศึกษาความเหล่ือมล้ําทางสังคมเป็นต้นทําให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่๑๒จึงจําเป็นต้องยึด
กรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สําคัญดังน้ี 

(๑) การน้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศและ 
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคงมั่งค่ังย่ังยืนสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 
๒.สถานะของประเทศ 

๒.๑ด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯฉบับที่๑๑ มีข้อจํากัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
๒.๒.๒การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง 
๒.๑.๓ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP)  
๒.๑.๔ การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
๒.๑.๕อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก 



๒๗ 

๒.๑.๖สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 
๒.๑.๗สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆด้าน 

๒.๒ด้านสังคม 
๒.๒.๑โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย 
๒.๒.๒ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบมากขึ้น  
๒.๒.๓คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม  
๒.๒.๔สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง 
๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ําระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาสําคัญของสังคมไทย  
๒.๒.๖คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น 
๒.๒.๗วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น 
๒.๒.๘ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น 
๒.๒.๙ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม 

๒.๓ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๑ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนําไปใช้ในการพัฒนาจํานวนมาก 
๒.๓.๒ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงข้ึนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
๒.๓.๓ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างย่ิงอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยคร้ังและมีความรุนแรงมากขึ้น 

๒.๔ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ด้านธรรมาภิบาล 
๒.๔.๒ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ 
๒.๔.๓ด้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

๓.บริบทการเปล่ียนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
๓.๑บริบทภายใน 

๓.๑.๑ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
๓.๑.๒การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
๓.๑.๓ความเหลื่อมล้ํา 
๓.๑.๔ความเป็นเมือง 
๓.๑.๕การบริหารจัดการภาครัฐ 

๓.๒บริบทภายนอก 
๓.๒.๑การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 
๓.๒.๒การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีรวดเร็ว 
๓.๒.๓ความเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงข้ึน 
 
๓.๒.๔การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ําเติมต่อสถานการณ์ความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลกเพ่ิมขึ้น 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดบ่อยคร้ังขึ้นและมี
ความรุนแรงมากขึ้น 

๓.๒.๕วาระการพัฒนาของโลกภายหลังค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  



๒๘ 

๔.กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
๔.๑กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ 
ยังคงมีความต่อเน่ืองจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๑และกรอบหลักการของการวางแผนท่ีน้อมนําและ

ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมการพัฒนาที่ยึด
หลักสมดุลยั่งยืนและนํ้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคงมั่งค่ังย่ังยืน” ของประเทศ 

๔.๒การกําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning)เป็นการ
กําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่สศช. ได้จัดทําขึ้นประเทศไทยเป็น
ประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็น
ชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย
แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๔.๓เป้าหมาย 
๔.๓.๑การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
๔.๓.๒การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๔.๓.๓การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
๔.๓.๔การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๔.๓.๕การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

๕.แนวทางการพัฒนา 
๕.๑การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

๕.๑.๑การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
๕.๑.๒การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
๕.๑.๓การส่งเสริมผู้ประกอบการท่ีเข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
๕.๑.๔การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง

เพ่ือเช่ือมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ 
๕.๑.๕การปรับโครงสร้างการผลิต 

๕.๒การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๕.๒.๑การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
๕.๒.๒การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
๕.๒.๓การพัฒนาด้านสุขภาพโดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ 
๕.๒.๔การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย 
 
 
 

๕.๓การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
๕.๓.๑การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 
๕.๓.๒การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน 
๕.๓.๓การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร 
๕.๓.๔การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค 

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
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๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง 
๕.๔.๒การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เช่ือมโยงกับเพ่ือนบ้าน 
๕.๔.๓การส่งเสริมการลงทุนการค้าชายแดนและการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 

๕.๕การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕.๕.๑การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว 
๕.๕.๒การส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕.๕.๓การส่งเสริมการผลิตการลงทุนและการสร้างงานสีเขียว 
๕.๕.๔การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
๕.๕.๕การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
๕.๕.๖การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ

บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
๕.๖การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๑การสร้างความโปร่งใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ 
๕.๖.๒การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคล่ือนภารกิจ

ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
๕.๖.๓การสร้างรูปแบบการพัฒนาอปท. ให้เหมาะสม 
๕.๖.๔การสร้างระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

1.3 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2(จังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดเพชรบุรีจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2560 จากการวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบ
กับการพิจารณาจากความต้องการของภาคประชาชน สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกของกลุ่มจังหวัด 
(SWOT) จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในกลุ่มจังหวัดได้แก่ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และภาครัฐ โดย
คํานึงถึงความเช่ือมโยงสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ต้ังแต่ยุทธศาสตร์ระดับชาติ ยุทธศาสตร์
ระดับภาค สามารถจัดทําแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และ กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 2 ได้ดังน้ี 

 
 
 
 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  
วิสัยทัศน ์
“ฐานเพื่อการลงทุนดา้นอุตสาหกรรม เกษตรกรรม อาหาร และการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ”  
ความท้าทายทีส่ําคญัของกลุ่มจังหวัด 
(1) ที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลถูกทําลายลง จึงต้องสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม)อย่าง

ต่อเน่ือง เพ่ือสร้างระบบนิเวศให้เกิดความย่ังยืน 
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(2) ความเช่ือมโยงของการท่องเที่ยวและพ้ืนที่เศรษฐกิจยงัไม่ครอบคลุม 
(3) พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลถูกกัดเซาะเฉล่ียปีละ 5 เมตร จึงต้องดําเนินการป้องกันและแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
(4) แมลงศัตรูพืช (มะพร้าว) ระบาดในพ้ืนที่ 4 จังหวัด 
พนัธกิจ 
(1) สร้างและฟ้ืนฟูทุนธรรมชาติและทรัพยากรนํ้า เพ่ือเป็นฐานในการลงทุนทางอุตสาหกรรมเกษตรกรรม และการท่องเที่ยว 
(2) สร้างระบบเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยว พ้ืนที่เศรษฐกิจ และการค้าชายแดนสู่ AEC  
(3) ลดความรุนแรงปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
(4) หยุดการระบาดของแมลงศัตรูพืช (มะพร้าว) 
เป้าประสงค ์
(1) สัตว์นํ้ามีทีอ่ยู่อาศัยและเพาะพันธ์ุ 
(2) ไม่มีระบาดของแมลงศัตรูพืช (มะพร้าว) 
(3) แหล่งท่องเที่ยวและพ้ืนที่เศรษฐกิจมีความเช่ือมโยงเป็นระบบสู่ AEC  
(4) การกัดเซาะชายฝั่งทะเลได้รับการแก้ไขอย่างย่ังยืน 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จหลกั(Key Performance Indicators:KPI) ทีต่อบสนองต่อประเดน็ความทา้ทาย 
(1) จํานวนแท่งปะการังเทียม 
(2) ระยะทางก่อสร้างถนนเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
(3) จํานวน MOU ความร่วมมือการท่องเที่ยวและการค้าชายแดน ณ จดุผ่านแดนถาวรไทย–เมียนมาร์ 
(4) ความยาวแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
(5) ร้อยละที่ลดลงของพ้ืนที่ระบาดของศัตรูพืช (มะพร้าว) 
(6) ร้อยละของความพึงพอใจในการดําเนินงานโครงการของกลุ่มจังหวัด 

ประเดน็ยุทธศาสตร ์
ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 1 : การสร้างตน้ทุนทางทรพัยากรเพื่อการลงทนุ 
กลยุทธ์ที่ 1.1 สร้างปะการังเทียม เพ่ือเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์นํ้า 
กลยุทธ์ที1่.2 พัฒนาขีดความสามารถในการกําจัดแมลงศัตรูพืชและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชปลอดภัยให้แก่เกษตรกร 
ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี2่ : ความเช่ือมโยงของการท่องเทีย่วและพืน้ที่เศรษฐกิจสู่ AEC  
กลยุทธ์ที่ 2.1 ก่อสร้างถนนเช่ือมโยงการท่องเที่ยวและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ที่ 2.2 สร้างความสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยวและการค้า ณ จุดผ่านแดนถาวรไทย – เมียนมาร์ 
ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 3 : การกดัเซาะชายฝั่งทะเล 
กลยุทธ์ที่ 3.1 ปักไม้ไผ่ชะลอคล่ืน 
กลยุทธ์ที่ 3.2 สร้างเข่ือนกันทรายและคลื่น 
กลยุทธ์ที่ 3.3 เรียงหินใหญ่กนัคลื่น 
 

 แผนพฒันาจังหวัดเพชรบุร ี
วิสัยทัศน์จังหวัดเพชรบุร ี

 “เมืองเศรษฐกิจพอเพียงตน้แบบ และเมืองน่าอยู่น่ากนิ น่าเที่ยวระดบัประเทศ”  
พนัธกิจ 
1. เสริมสร้างขีดความสามารถของจังหวดรองรับการแข่งขัน รองรับการพัฒนาตามทิศทางการพัฒนา

ประเทศไทยที่มั่นคงมั่งค่ังย่ังยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 
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2. เสริมสร้างความพร้อมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เข้มแข็ง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างรายได้
สู่ชุมชน สร้างงาน อาชีพแก่ประชาชน สร้างเศรษฐกิจจังหวัด 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าแบบครบวงจรให้มีศักยภาพใน
การผลิตที่มีคุณภาพ 

4. เสริมสร้างสังคมคุณภาพ ให้มีสุขภาวะเรียนรู้และปรับตัวได้อย่างมีศักยภาพในการจัดการตนเองเป็น
ชุมชนพอเพียง ประชาชนมีความมั่งคงในชีวิตเป็นชุมชน ปลอดภัยอบอุ่น น่าอยู่ 

5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
6. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการคมนาคม และระบบโลจิสตกส์รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ความ

มั่นคง และคุณภาพชีวิต 
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัย ธรรมาภิบาล พัฒนาขีดสมรรถนะ บุคลากร

ภาครัฐทุกระดับให้มีความพร้อมรองรับยุทธศาสตร์จังหวัด และทิศทางการพัฒนาประเทศ 

เป้าประสงค์รวม 
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยระดับจังหวัดในด้านการเกษตร การท่องเที่ยวการค้าการลงทุน เติบโตอย่างต่อเน่ือง 
2. จังหวัดเพชรบุรีสามารถรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์อย่าง ย่ังยืนและเป็นธรรม ขับเคลือ่นสู่เศรษฐกิจ และสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีขีดความสามารถใน
การรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประสิทธิภาพและธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการนํ้าให้สมดุล 

3. ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Social-Economic Security) และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การศึกษาและการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาคุณภาพ สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานราก
ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

4. การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน บริการทางสังคมมีคณุภาพ และมกีารกระจายอย่างทั่วถึง 
5. การบริหารงานภาครัฐทุกระดับของจังหวัดเพชรบุรีโปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพและประชาชนมี

ส่วนร่วมขจัดการทุจริตคอร์รปัช่ัน  
ประเดน็ยุทธศาสตร ์

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1การเสริมสร้างความมั่นคงสันติสุข และสังคมคุณภาพที่ย่ังยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์  
1.1 บูรณาการความร่วมมือของภาคีทุกภาคส่วนเพ่ือการจัดการปัญหาที่คุกคามต่อปัญหาสุขภาวะของ

ชุมชนผ่านเครือข่ายในระดับหมู่บ้าน 
1.2 พัฒนาชุมชนเข้มแข็งพ่ึงตนเอง จัดต้ังองค์กรชุมชน และส่งเสริมการสร้างและขยายระบบสวัสดิการ

ชุมชน ทุนชุมชนสวัสดิการสังคมเพ่ือร่วมสร้างสังคมเมืองเพชรบุรีน่าอยู่พ่ึงตนเองได้ 
 1.3 เสริมสร้างความพร้อมของจังหวัดให้มีศักยภาพในการเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงก้าวสู่สากล 
 1.4 พัฒนาบริการรัฐลดความเหล่ือมล้ําทางสังคม เพ่ิมประสิทธิภาพปฏิบัติการเชิงรุกของภารกิจแห่งรัฐทั่วทุกพ้ืนที่ 
 1.5 เสริมสร้างชุมชนพอเพียงเข้มแข็งเติมความม่ันคงและความสงบเรียบร้อยด้วยกลไกชุมชนหมู่บ้านและ
การบูรณาการภาครัฐแบบเขม้ข้น 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 กลยทุธ ์  
 2.1 พ้ืนที่ป่าเพ่ิมมากขึ้น ทรพัยากรธรรมชาติมีอุดมสมบูรณ์ ปัญหาภัยธรรมชาติลดลงอย่างต่อเน่ือง 
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 2.2 จังหวัดเพชรบุรีมีดิน และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาการเกษตรคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร และให้เติบโตจากฐานการเกษตรแบบครบวงจร 

กลยทุธ ์
3.1 ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีคุณภาพมาตรฐานการส่งออกสินค้าทางการเกษตรสามารถสร้าง

รายได้ให้กับจังหวัด สร้างงานอาชีพและรายได้แก่ชุมชน ประชาชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4การพัฒนาเมืองการค้า การผลิต การบริการ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพ 

กลยุทธ์  
4.1 เพชรบุรีมีความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ มีการกระจายรายได้สู่ชุมชนประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่

มั่นคง เศรษฐกิจฐานชุมชนเข้มแข็ง 
4.2 การคมนาคมขนส่งและระบบโลจิตติกส์จังหวัดสะดวก ปลอดภัยเช่ือมโยงอย่างเป็นระบบรองรับการค้า

การเกษตรการท่องเที่ยว และการพัฒนา  
4.3 องค์กรภาครัฐมีสมรรถนะสูง บุคลากรมีคุณภาพ การบริหารจัดการมีธรรมาภิบาลการบริการของ

องค์กรภาครัฐและประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพัฒนาสู่สากล 
4.4 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีความเข้มแข็งครบวงจรเช่ือมโยงระหว่างจังหวัด กลุ่มจังหวัดยกระดับสู่

ภูมิภาคอาเซียน และนานาชาติ 
1.4 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 

 1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
 แนวทางการพฒันา 
 - งานด้านคมนาคมและการขนสง่ ก่อสร้างปรับปรุงบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทอ่ระบายนํ้า พัฒนาระบบจราจร 

- งานด้านสาธารณูปโภค พัฒนาระบบไฟฟ้า  
– ประปา พัฒนาแหล่งนํ้า คคูลอง และระบบชลประทาน 

 - งานด้านการผังเมือง ผังเมืองเฉพาะ และป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ 
 - ฯลฯ 
 2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการส่งเสรมิคณุภาพชีวิต 
 แนวทางการพฒันา 
 - งานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพให้กับประชาชน 
 - งานด้านสวัสดิการสังคม(ผู้สงูอายุ/คนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์) 
 - งานด้านการศึกษา 
 - งานด้านการสาธารณสุข 
 - งานด้านส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
 - ฯลฯ 
 3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการจัดระเบียบชุมชน สงัคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 แนวทางการพฒันา 
 - งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 - งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- งานด้านแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติด 
- ฯลฯ 

 4.  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม  เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว 
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แนวทางการพฒันา 
- งานด้านการส่งเสริมการลงทุน 

 - งานด้านการพาณิชกรรม 
 - งานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
 - งานด้านการท่องเที่ยว 

- ฯลฯ 
 5.  ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการบรหิารจัดการและการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพฒันา 
 - งานด้านการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 - งานด้านการจัดการขยะในชุมชน 
 - งานด้านส่งเสริมให้เกิดการผลิต การบริการ การบริโภค เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 

- ฯลฯ 
 6.  ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นศลิปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณ ีและภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

แนวทางการพฒันา 
- งานด้านการส่งเสริม เผยแพร่ และอนุรักษ์ ศิลปะวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมปัิญญาท้องถิ่น 

  โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
- ฯลฯ 

 7.  ยุทธศาสตร์การพฒันากระบวนการบริหารจัดการทีด่ใีนองคก์รและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
แนวทางการพฒันา 
- งานด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร  

 - งานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และการป้องกันการทุจริต 
 - งานด้านการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร 
 - งานด้านการปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 
 - งานด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกิจการท้องถิ่น 
 - งานด้านการปรับปรุงและพัฒนารายได้ 
 - งานด้านการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 

- ฯลฯ 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์การพฒันาอําเภอบา้นลาด 
วิสยัทัศน์อําเภอบ้านลาด  

 “บ้านลาดน่าอยู่ น่าเที่ยว สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม การเกษตรก้าวหน้าและย่ังยืน ประชาชน
ดําเนินวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของอําเภอโดยระดมพลัง การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการของทุกภาค

ส่วนเพ่ือพัฒนาอําเภอให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว และประชาชนอยู่ดีมีสุข 
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 2. เสริมสร้างสมรรถนะและความเข้มแข็งของหมู่บ้าน /ชุมชน เพ่ือให้ใช้แผนชุมชนที่มีคุณภาพเป็น
ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนา และการกําหนดตําแหน่งอาชีพตามศักยภาพ 

3. ภูมิสังคม และทุนทางสังคมโดยให้หมู่บ้าน / ชุมชน เปิดศูนย์กลางการพัฒนา ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าหมายประสงค์การพัฒนาอําเภอบ้านลาด 

 1. ทําให้อําเภอบ้านลาดหน้าอยู่ 
 2. ทําให้อําเภอบ้านลาดน่าเที่ยว 

 3. เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ผลิตอาหารที่ปลอดภัยเพ่ือการบริโภคทั้งในชุมชน ท้องถ่ิน และขยายออกสู่
ตลาดภายนอก 

 4. เ พ่ิมศักยภาพผู้ผลิต/สินค้าSMEs/OTOP เ พ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นและมี เครือข่าย
ผู้ประกอบการ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์ 
 1. การทําให้อําเภอบ้านลาด สวย สะอาด ม่ันคง ปลอดภัย สังคม และชุมชนเข้มแข็งประชาชนได้รับ

บริการที่ดีจากรัฐ 
1.1 วางแผนการใช้ประโยชน์การใช้พ้ืนที่ให้เหมาะสม 

 1.2 พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน คูคลอง แม่นํ้า 
1.3 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.4 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ พัฒนาตนโดยยึดคุณธรรมนําความรู้และจริยธรรมเตรียมความพร้อมให้

สอดคล้องกับการพัฒนา 
1.5 สร้างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 1.6 สร้างเสริมความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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 สร้างความมั่นคง สะดวกปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 
          3. การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และอาหารที่ปลอดภัยเพื่อการบริโภคทั้งภายในท้องถ่ินและกระจายสู่ตลาด 

 3.1 ส่งเสริมและขยายผลการนดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรอินทรีย์ 
โดยใช้โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริเป็นต้นแบบ 

3.2 พัฒนาแหล่งกักเก็บนํ้าสํารองของท้องถิ่นและวางระบบชลประทานที่มีประสิทธิภาพ 
3.3 กําหนดเขตการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญในแต่ละตําบล 

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

 4.1 สร้างเสริมความรู้ให้ชุมชนนําภูมมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนา สินค้า SMEs / OTOP และวิสาหกิจชุมชน 
 4.2 พัฒนามาตรฐานการผลิตและบรรจุภัณฑ์สินค้า SMEs / OTOP และวิสาหกิจชุมชน 
 4.3 ส่งเสริมด้านการตลาด สินค้า SMEs /OTOP และวิสาหกิจชุมชน 
 4.4 สร้างเสริมความรู้ด้านบริหารจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม และการเช่ือมโยงเครือข่าย

ผลิตภัณฑ์สู่การแข่งขันในระดับสากล 
 4.5 สนับสนุนให้โรงงานอุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดสามารถอยู่กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
 4.6 พัฒนาศักยภาพ และสมรรถนะของแรงงาน เพ่ือเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

2. ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2.1 วิสัยทัศน ์
“ตําบลหนองกะปุเป็นชุมชนน่าอยู่มีความสามัคคีควบคู่ไปกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่

สมดุลเศรษฐกิจดีและม่ันคงมีการบริหารจัดการที่โปร่งใสจากการมีส่วนร่วมของประชาชน” 

คําขวัญ 
 เขาแด่นสูงตระหง่าน        นํ้าตาลหวานมีช่ือ เลื่องลือประเพณี    เศรษฐกิจดีและมีส่วนร่วม 

2.2 ยุทธศาสตร์ 
    องค์การบริหารส่วนตําบลหนองกะปุได้กําหนดยุทธศาสตร์เพ่ือให้สามารถดําเนินการไปสู่วิสัยทัศน์ที่
กําหนดไว้โดยกําหนดยุทธศาสตร์หลักไว้  8 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายนํ้า รางระบายนํ้า 

เข่ือน ผนังก้ันดิน ศาลาที่พักริมทาง 
2.แนวทางการพัฒนาขยายเขตไฟฟ้า ติดต้ัง และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
3.แนวทางการพัฒนาระบบจราจร จัดทําป้ายบอกเขตและป้ายซอย 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 
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3. แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
4. แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ พร้อมนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา ให้บริการประชาชน 
5. แนวทางการจัดทําฐานข้อมูลชุมชน 
6. แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
7. แนวทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
8. แนวทางการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
1. แนวทางการขุดลอกคลอง ก่อสร้างคลองดาด สร้างคลองส่งนํ้า 
2. แนวทางการจัดหาน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร 
3. แนวทางการรับโอน ปรับปรุงและซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน ตามความพร้อมในการถ่ายโอนของแต่ละ หมู่บ้าน 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. แนวทางการบําบัดและจัดการขยะ 
3. แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม 
4. แนวทางการปรับปรุงระบบระบายนํ้าทิ้งในชุมชน 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ินและนันทนาการ 
1. แนวทางการส่งเสริมการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของคนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
2. แนวทางการส่งเสริมงานวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. แนวทางการส่งเสริมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของศาสนาทุกศาสนา 
4. แนวทางการจัดหาสนามกีฬา และสถานที่ออกกําลังกายในแต่ละหมู่บ้าน 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
1. แนวทางการส่งเสริมการให้ความรู้ในการป้องกันและระงับโรค 
2. แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในชุมชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 
3. แนวทางการส่งเสริมศักยภาพผู้นําด้านการสาธารณสุข 

 2.3 เป้าประสงค ์
1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ผังเมือง ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

 2. ยกระดับคุณภาพชีวิตในเรื่องต่างๆให้เป็นที่พอใจของประชาชน 
3. ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
4. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
5. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างพอเพียง  
6. รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ย่ังยืน 

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

2.4ค่าเป้าหมาย 
1. การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความสะดวกและรวดเร็ว 
2. ประชาชนมีความรู้ ได้รับการพัฒนาให้มีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
3. ประชาชนมีอาชีพเสริมและรายได้เพ่ิมขึ้น 
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4. การบริหารจัดการที่ดีโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนจากทุกภาคส่วน 
5.ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมมีความย่ังยืน 
6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีสภาพสมบูรณ์ 
7. ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีผู้สืบทอด 
8. ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันโรค 

2.5กลยุทธ์จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

 1. ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค เพียงพอในการดํารงชีพ 
 2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

3. ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง 
 4. เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

5. พัฒนาแหล่งนํ้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
6. รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มให้มีความย่ังยืน 

 7. มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ 
 8. ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง 

2.6จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองกะปุ  จึงได้กําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ  

สาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานครอบคลุมทุกพื้นที่  ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ศิลปวัฒนธรรม
สมดุลกับวิถีของชุมชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

๒.7ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 จากประเด็นความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ที่สําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  

ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเช่ือมโยงกันอย่างชัดเจนในการนํามาเป็นแนวทาง
กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการนําภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 
เพ่ือเตรียมความพร้อมคนสังคมและระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ
สภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมโดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มี
คุณภาพใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วย
ฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ย่ังยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถ่ินในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดย
วิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจํากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านๆ ของ
ท้องถิ่น รวมท้ังการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถ่ิน อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของท้องถ่ิน ซึ่งทั้งหมดเป็น
การประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบคําถามว่า  “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่
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จุดแข็ง (Strengths;S) 
1.เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลาง ที่มีความพร้อมทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และมีขีด

ความสามารถในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
2.สภาพพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์ มีแหล่งนํ้าเพียงพอเหมาะสมสําหรับทําการเกษตร 
3.เกษตรกรสามารถขายสินค้าการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เน่ืองจากมีพ่อค้าและแม่ค้าในพ้ืนที่จํานวน

มาก  
4.กลุ่มอาชีพในตําบลมีความเข้มแข็งและมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง 

 จุดอ่อน (Weaknesses;W) 
1.ขาดแหล่งนํ้าในการกักเก็บเพ่ือทําการเกษตรในช่วงหน้าแล้ง 
2.ปัญหาการมสี่วนร่วม 
3. องค์การมีงบประมาณไม่เพียงพอในการดําเนินโครงการขนาดใหญ ่

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

 ปญัหา อุปสรรคหรือจํากดั (Threats;T) 
1.สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่ตกตํ่าในระดับประเทศส่งผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
2.ปัญหาด้านต้นทุนการผลิตสงู 
3.ปัญหาความยากจน และผูด้้อยโอกาสทางสังคม 
4.ปัญหาขาดงบประมาณในการดําเนินโครงการขนาดใหญ ่
 
 
 
 
 
 

๓.๒ การประเมินสถานการณส์ภาพแวดลอ้มภายนอกทีเ่กี่ยวข้อง 
 ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลน้ัน  ได้ทําการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี   
 

ด้าน 
สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและ
ปริมาณของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนท่ีเป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโน้มอนาคต 

๑. โครงการสร้าง ๑) ขาดแคลนแหล่งน้ําใน - แหล่งน้ําประปาใน - ในเขตองค์การ - ประชาชนมีแหล่งน้ําและ



๓๙ 

 ๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและท่ี
สาธารณะยังไม่สามารถ
ดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีได้
ท้ังหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและท่ีสาธารณะ
ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบล 

- ทางและท่ีสาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
และป้องกันการเกิด
อาชญากรรมได้ 

 3) ประชาชนต้องการเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน
และ อบต.ไม่สามารถดําเนิน 
การได้เนื่องจากพื้นท่ียังไม่เป็น
ท่ีสาธารณะจะดําเนินการได้ก็ 
ต่อเม่ือต้องเป็นท่ีสาธารณะ   

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมท่ี
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้ดําเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมา 

 -  ห้วย หนอง คลอง บึง ตื้น
เขิน ขาดการดูแลบํารุงรักษา 
 

-สาธารณะ ลําคลอง -ขุดลอกแหล่งน้ําให้มี
ความลึกและกว้างข้ึน 

- มีแหล่งน้ําไว้ใช้ในด้าน
การเกษตรและอุปโภค
บริโภค 

๒. ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

๑) มีการระบาดของโรคใหม่ 
โรคระบาด โรคติดต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบล 

- ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบล 

 ๒) ประชาชนในพ้ืนท่ีป่วยเป็น
โรคเร้ือรังแนวโน้มท่ีเพ่ิมข้ึน 
เช่น เบาหวาน  ความดัน 

- ด้านสาธารณสุข - ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผู้ป่วย 

- ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบล 

 ๓) ปริมาณขยะเพ่ิมมากข้ึน  - ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบล 

- ปริมาณขยะถูกกําจัดให้
หมดด้วยวิธีการท่ีถูกต้อง 

 ๔) ประชาชนบริโภคอาหารท่ี
ปลอดภัย 

 - ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตําบล 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารท่ีปลอดภัยได้
ถูกต้อง 

 ๕) ประชาชนในพ้ืนท่ีบางราย
มีท่ีอยู่อาศัยไม่ม่ันคงแข็งแรง 

- ท่ีอยู่อาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ี
ได้รับความเดือนร้อน
เรื่องท่ีอยู่อาศัย 

- ประชาชนในพืน้ที่ได้รับ
ความช่วยเหลือซ่อมแซม 
ที่อยู่อาศัยให้มั่งคงแข็งแรง 

 6) ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภคนํ้าท่ียังไม่สะอาดและมี
สิ่งเจือปน เช่น จากน้ําฝน น้ํา
ท่ีไม่ได้คุณภาพ มีตะกอน  

- การอุปโภค-
บริโภค 

- ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตําบล 

- ประชาชนบริโภคนํ้าท่ี
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

 
 

ด้าน 
สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและ
ปริมาณของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนท่ีเป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโน้มอนาคต 

 7) เด็กและผู้สูงอายุบาง
ครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่ตาม
ลําพัง และรับภาระใน 
การดูแลเด็ก 

- สังคมในชุมชน 
 

- ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบล 

- ผู้สูงอายุและเด็กได้รับ
การดูแลท่ีดี 



๔๐ 

 8) - ผู้พิการไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือในดํารงชีวิต 

- สังคมในชุมชน - ผู้พิการในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตําบล 

ผู้พิการได้รับความ
ช่วยเหลือในการดํารงชีวิต
และทั่วถึง 

 9) ประชากรท่ีสูบบุหร่ี และ
ดื่มสุรา  

 - ประชาชนท่ีสูบบุหร่ี
และดื่มสุรา 

- ประชาชนเลิกสูบบุหร่ี
และเลิกด่ืมสุรา 
- ๑) ประชาชนไม่มีการวางแผน

ในการดําเนินงาน 
- การวางแผน - ประชาชนในเขต

องค์การบริหารส่วน
ตําบล 

3. ด้านการพัฒนา
ด้านการวาง
แผนการท่องเท่ียว 
เศรษฐกิจพอเพียง  

ประชาชนสามารถวาง
แผนการดําเนินงานได้เอง 

๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนในการ
ทํากิจการและประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตําบล 

- 
และบริหารจัดการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

มีแหล่งเงินทุนในการทํา
กิจการและประกอบอาชีพ 

๓) ประชาชนขาดสถานท่ี
จําหน่ายสินค้า 

- การพาณิชยกรรม - ตลาดรับซ้ือสินค้า - ร้านค้าแผงลอยมีสถานท่ี
ในการขายจําหน่ายสินค้า 

๔) ผลผลิตทางการเกษตรราคา
ตกต่ําระยะทางในการขนส่ง
ผลผลิตไกลจากแหล่งรบัซ้ือ 

  - เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมีราคาสูงข้ึน 

-  5) แหล่งท่องเท่ียวในเขต 
อบต. ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนท่ีของ
อุทยาน 

- การท่องเท่ียว - ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบล 

แหล่งทองเท่ียวได้รับการ
พัฒนาเส้นทาง และมีกิจกรรม
การท่องเท่ียวเพ่ิมมากขึ้น 

-  6) มีปัญหาเรื่องขยะเพ่ิมมาก
ขึ้น 

- สิ่งแวดล้อม - ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตําบล 

ปัญหาขยะลดลงและ
สามารถกําจัดขยะเองได้
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท. 01 
3.๓ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรก์ารพฒันาจังหวัดกบัยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
โครงสร้างความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองกะปุ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖4 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี 

ความม่ันคง การสร้างความ
สามารถในการแข่งขัน 

การพัฒนาและสร้าง
เสริมศักยภาพคน 

การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียม

กันทางสังคม

การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

จัดการภาครัฐ

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ  
ฉบับท่ี ๑๒ 

การ
เสริมสร้าง 
และพัฒนา 
ศักยภาพ 
ทุนมนุษย์ 

การสร้าง
ความ 

เป็นธรรม 
ลดความ 
เหลื่อมล้ํา 
ในสังคม 

การสร้าง 
ความ 

เข้มแข็งทาง 
เศรษฐกิจและ 
แข่งขันได้ 
อย่างยั่งยืน 

การเติบโต 
ท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
เพ่ือการ
พัฒนา 

อย่างยั่งยืน    

การเสริมสร้าง 
ความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อ
การพัฒนา
ประเทศ 

สู่ความมั่นค่ัง 
และยั่งยืน 

การเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 

และ 
ธรรมาภิบาล 
ในภาครัฐ 

การพัฒนา
โครงสร้าง 
พ้ืนฐาน 

และระบบ 
โลจิสติกส ์

วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี  
วิจัย และ
นวัตกรรม 

การพัฒนา
ภาคเมือง  
และพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจ 

การ
ต่างประเทศ  
ประเทศ 
เพ่ือนบ้าน  
และภมูิภาค 

การปรับสมดลุและพัฒนา
ระบบการบริหาร 



๔๑ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
๓.๔ แผนผังยทุธศาสตร์ (Strategic map)            

 
 
 
 

 

สินค้าเกษตร-อาหารมี
คุณภาพและปลอดภัย

เมืองน่าอยูแ่ละประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี

เมืองท่องเท่ียวช้ันนําของ ASEAN และแหล่ง
ศึกษาดูงาน-ประชุมสัมมนาสําคัญระดับประเทศ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ด้านการ
ส่งเสริม
คุณภาพ
ชีวิต 

การจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม 
และการรักษา
ความสงบ

ี ้

การวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุน 

พาณิชยกรรม 
 เศรษฐกิจพอเพียง

่ ี่

การบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์

ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

่ ้

ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญา

้ ่

กระบวนการ
บริหารจัดการท่ี
ดีในองค์กรและ
การมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 
ของ อปท. 

ด้านสังคม 
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ด้านการ
บริหารจัดการ
และการม ี
ส่วนร่วม

พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ผังเมือง ให้ได้
มาตรฐานและเพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน 

 

แผนงาน 
 
บริหารงานท่ัวไป

ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ แล
การท่องเท่ียว 

 

ผลผลิต/
โครงการ 

ด้านทรัพยากร 

1. พัฒนากอ่สร้าง ปรับปรุง 
บํารุงรักษา ถนน สะพาน 
ทางเท้า ท่อระบายนํ้า ราง
ระบายนํ้า เขื่อน ผนังกั้นดิน 
ศาลาที่พักริมทาง 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2. พัฒนาขยายเขตไฟฟา้ 
ติดต้ัง และซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ 

ด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า 

3. พัฒนาระบบจราจร 
จัดทําป้ายบอกเขตและ 

ด้าน
สาธารณสุข 

ป้ายซอย  

ด้านการศึกษา 
ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น
และนันทนาการ 

ป้ายเตือนต่างๆ 

1. สงเคราะห์เด็ก สตรี 

ผู้สูงอายุ ฯลฯเช่น 
 ส่งเคราะห์เบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
2. แก้ไขปัญหายาเสพติด 
3. การแข่งขันกีฬา
ต่อต้านยาเสพติด 

1. การส่งเสริม 

สนับสนุนรณรงค์การ
อนุรักษ์ ดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
2. การจัดการขยะ
ภายในตาํบล 
3. การปรับปรุง
ระบบระบายน้ําทิ้ง
ในชุมชน 

1.ส่งเสริมการป้องกัน
และระงับโรค 
2.ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้คนใน
ชุมชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 
3. ส่งเสริมศักยภาพ
ผู้นําด้านการ
สาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัด 

การสรา้งต้นทุนทาง
ทรัพยากรเพื่อการลงทนุ

ความเช่ือมโยงของการท่องเท่ียว
และพ้ืนท่ี 

เศรษฐกิจสู่ AEC

การกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปโภค 
เพียงพอในการ

ดํารงชีพ 

การรักษา 
ความสงบ 
ภายใน 

การศึกษา 
สังคม

สงเคราะห์ 
เคหะและ
ชุมชน 

สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน

การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 
การเกษตร งบกลาง 

ยุทธศาสตร์ 
 

วิสัยทัศน์ ตําบลหนองกะปุเป็นชุมชนน่าอยู่มีความสามัคคีควบคู่ไปกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ี
สมดุลเศรษฐกิจดีและมั่นคงมีการบริหารจัดการท่ีโปร่งใสจากการมีส่วนร่วมของประชาชน” 

ด้านสังคม 
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ด้านการ
บริหารจัดการ
และการม ี
ส่วนร่วม

ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

แบบ ยท. 02

ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ แล
การท่องเท่ียว 

ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า 

ด้าน
สาธารณสุข 

ด้านการศึกษา 
ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น
และนันทนาการ 

ยกระดับคุณภาพชีวิต
ในเรื่องต่างๆให้เป็นที่
พอใจของประชาชน 

 

ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพให้ประชาชนมี

รายได้เพ่ิมข้ึน 

พัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีใน
องค์กรและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

พัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการน้ําเพ่ือ
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรอย่าง

พอเพียง 

รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้

ย่ังยืน 

ส่งเสริมการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต

ชุมชน 

ส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค และฟ้ืนฟู
สมรรถภาพให้แก่

ประชาชน 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนมีอาชีพ
และรายได้ที่มั่นคง 

ประชาชนมีสุขภาพ
ที่แข็งแรง 

มีการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให ้

คงอยู่ 

 

รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมให้

มีความยั่งยืน 

พัฒนาแหล่งน้ําให้
เพียงพอต่อความ

ต้องการของ
ประชาชน 

เพื่อให้เกิดการ
บริหารจัดการที่ดี
โดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

1.การขุดลอกคลอง 
ก่อสร้างคลองดาด 
สร้างคลองส่งน้ํา 
2.การจัดหานํ้าสําหรับ
อุปโภคบริโภคและ
การเกษตร 
3.ก่อสร้างท่อระบายน้ํา  
ท่อลอดเหล่ียม 

ซ่อมแซมฝาย ก่อสร้าง
ฝายกกัเก็บน้ํา 
4. ก่อสร้าง/ปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน 

1. ส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษา
ภายในตาํบล 
2.การส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญาท่องถิ่น 
3. ส่งเสริมกิจกรรม
ของศาสนาทุกศาสนา 
4. ส่งเสริมการออก
กําลังกายให้ประชาชน
ภายในตาํบล  

1. ฝึกอบรมอาชีพ 
2. อบรมการทําปุย๋
หมักชีวภาพและปุย๋
น้ําหมักชวีภาพ 
3. จัดทําส่ือ
ประชาสัมพันธก์าร
ท่องเที่ยว 
 
 

1. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของ
ระบบการบริหารงาน 
2. การปรับปรุงและพัฒนา
บุคลากรในองค์กร 
3. เพิ่มประสิทธภิาพการพัฒนา
และจัดเก็บรายได้ 
4. ปรับปรุงและพัฒนาอาคาร
สถานท่ีในการให้บริการประชาชน 
5.การรักษาความปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สินของประชาชน 
6.กรรมการป้องกันและบรรเทา
สารณภัย 
7.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน.ใ
บริหารงาน 
ของท้องถิ่นและการป้องกัน 
การทุจริต 
8. พัฒนา ส่งเสริมการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตย  และ
สถาบันของชาติ 



๔๒ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

แผนงาน 

เป้าประสงค์ 
 

พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ผังเมือง ให้ได้
มาตรฐานและเพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน 

 

รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้

ย่ังยืน 

ส่งเสริมการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต

ชุมชน 

 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


	    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อให้สามารถดำเนินการไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้โดยกำหนดยุทธศาสตร์หลักไว้  8 ยุทธศาสตร์ดังนี้

