
 

 

ส่วนที่  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมีการ
วางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ื อถ่ายทอดแนว
ทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของ
ประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือคติพจน์
ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความม่ันคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็น
กรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20  ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
  1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
   มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและปูองกันภัยคุกคาม
จากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
   (1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   (2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
   (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
   (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
   (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
   (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและ ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
   (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
  2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้อง
ยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีด
ความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบ
การปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 



 

 

   (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้าง
ความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจน
การพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 
   (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาด
และปลอดภัยของโลก 
    - ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและ
อาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 
    - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามา
เพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 
    - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศ
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ 
   (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 
   (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อม
เมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
   (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
   (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยใน 
องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
  3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
   เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทาง
กาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มี
คุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
   (1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
   (2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
   (3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
   (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 



 

 

   (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัว
ในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
  4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
   เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่
สังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
   (1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
   (2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
   (3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
   (4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
   (5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
  5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคง
ด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย
พิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
   (1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
   (2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้ มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบ
การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
   (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
  6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่
ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
 
   (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
   (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
   (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
   (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
   (6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
   (7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 
 
 
 
 



 

 

1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  12 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลง 

ต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจาก
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดย
วิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การ
เปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคม
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
 
การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning)  
เป็นการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท้าข้ึน 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้าน 
การขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation)  
เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย 
1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0  
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว  

(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์
สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ า 

กว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 

2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง 
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic Security) 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
3. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 



 

 

(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
(5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม  
 
แนวทางการพัฒนา 
1 การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการลงทุนในการวิจัย
และพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้
ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์
อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

 1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและ 

แรงงานให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของ
ประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการ
เรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นใน
การเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการ
ผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัว 

และด าเนินธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วน
ความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นขอ ง
ตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและ
อุตสาหกรรมดิจิตอล 

1.4 การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพ่ือเชื่อมโยง 

พ้ืนที่เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการ
เดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์
เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และ



 

 

อุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาค
อาเซยีน 
 

1.5 การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตร 

ขั้นปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้าน
วัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าข้ันปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันลงสู่ระดับ
ที่จ้าเป็นส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่
และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทาง
การเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิด
การประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตใน
ระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการปูองกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท้า
การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
   ปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความ
เชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโต
ของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการ
ควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับ
มาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ 
รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
ของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริม
การสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มี
โครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบ 
 
    พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การ
เป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียน 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น  
โลจิสติกส์และพลังงานรวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่าง
ประเทศเป็นต้น ส่งเสริมการน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหาร
จัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้มุ่งเน้นการ
พัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและ
การใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัท
การค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และ
กิจการเพื่อสังคม 
 
 
 
 



 

 

2 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่าง 
มีคุณภาพ 

2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือ
แรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท้างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและ
ประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือปูองกันหรือชะลอความทุพพลภาพ
และโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือสร้างความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability) (2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนใน
การจัดการศึกษา (3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคน
เก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ (4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ 
โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียน รู้ตลอด
ชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการ
ของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ 
เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหาร
จัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพใน
การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลาง
บริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยา
และผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน า
รายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติ
สุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนัก
ถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 
  2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีพในสังคมสูงวัย 
โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัยและการพัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแล
ผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุ 
 
  3 การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
  3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิม 
ผลิตภาพแรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน 
ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพ



 

 

ทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับ
พ้ืนที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัย
การผลิต 
  3.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้าง 
ภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก โดย (1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่าง
หลากหลายโดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการ
ยุติธรรม (2) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็น
นโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการ
ร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเปูาหมาย 
(Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระ
ค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing)  
  3.3 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร 
สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เปูาหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดันพรบ.ทรัพยากร
น้ า พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 
รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
  3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน 
และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่
ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายปุาชุมชน
กฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 
 

4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง 

เตรียมความพร้อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมือง 
ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและ
ระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้าง
ความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 
  4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน 
   ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศ 
เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย 
กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวก
และมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 
  4.3 การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
   ให้ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้ 
นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์การ
บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้า
ชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 



 

 

5 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ 

โดยค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน า
ระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้
โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการ
สร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้าก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม 
และก าหนดมาตรการปูองกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ าจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ า ในระดับพ้ืนที่ เช่น 
คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้ใช้น้ า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบาย
ระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยก าหนด
ปริมาณที่เหมาะสมในการน าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึ งถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการ
ควบคุมผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 
  5.2 การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว ที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 
  5.3 การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับ 
ประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการ
ให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain /Green 
Value Chain) ส่งเสริมการท าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 
เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
  5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุม 
มลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัด
แยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้าง
รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนใน
ชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 
  5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการ 
จัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับ
อาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัด
การพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
  5.6 การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน 
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการปูองกันน้ า
ท่วม วางแผนปูองกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ



 

 

ภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการ
รับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวปูองกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการ
จัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงในอนาคต 
  6 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
  6.1 การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มี 
ช่องทางให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการ
ประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิด
ประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์
รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 
  6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการ 
ขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็ก
กะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 
  6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการ 
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยง
ภาคส่วนต่างๆ ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  6.4 การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
สร้างผลงานที่มีคุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสิน ใจใน
เชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวน
มาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
 
 1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัด
ทั้ง 4 ภูมิภาคขึ้น  เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดท าโดยส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ 
(สศช.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
โดยประกอบไปด้วย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง   ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้  ซึ่งเทศเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อมนั้นตั้งอยู่ภาค
ตะวันออกฉียงเหนือ  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาภาคตะวันออกฉี
ยงเหนือ  ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร  การท่องเที่ยว  การค้าการลงทุน การพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย 
จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความมั่นคงด้าน
อาหาร  แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเอง
และดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์   ซ่ึงแผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปย่อ  ดังนี้     

 



 

 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 

 ตามพระราชบัญญติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา 
๕๓/๒ บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ส านักงาน
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึ ดกระบวนการมี 
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็น
กรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

๑. แนวคิดและหลักการ 

 ๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรมและ 
มีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกับแนวคิด 
“การพัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึด คน  ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ 
เข้าถึง และพัฒนา  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให้สังคม
สมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 

 ๑.๒  หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน เพื่อสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 

(๑) ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
(๒) ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 

๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ 

 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ  เป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาที่สมดุล 
ดังนั้นจึงก าหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศ ดังนี้ 

 ๒.๑ พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือเป็นฐาน
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค โดยเฉพาะ 

๒.๑.๑ พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West 
Economic Corridor) เช่น พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพาน
เศรษฐกิจพ้ืนที่อรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี  พื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพานเศรษฐกิจ
พังงา-กระบี่-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

๒.๑.๒ พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic 
Corridor) ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจ



 

 

หนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พ้ืนที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-
บุรีรัมย์-มุกดาหาร 

 ๒.๒ พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้น
พ้ืนที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  

 ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันเชิงพ้ืนที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง  เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ า และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 

 ๒.๔ สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้
ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการจัด
ให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (๑) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  การ
ตั้งองค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริม
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  
เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 

  (๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหา
ความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้
อย่างอบอุ่น 

  (๔) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาไม้ให้ได้ 
๑๕.๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพ้ืนที่ภาค  ปูองกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทาน 
ฟ้ืนฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตรอินทรีย์ 

 ๓.๒ ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 

  (๑) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วยอุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวล าภู 
และเลย) เน้นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรการ
ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 



 

 

  (๒) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร 
เน้นให้ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพ่ิมประสิ ทธิภาพการผลิตสินค้า
การเกษตร ส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทาน  การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 

  (๓) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม 
และร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุนของ
ภาค การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การท าการเกษตรก้าวหน้า  การเตรียมการรองรับ
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

  (๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  
สุรินทร์  มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
(Ethanol) พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพ่ิม และพัฒนา
เส้นทาง 

  (๕)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร 
และอ านาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและขาดแคลนน้ า  
การสร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากข้ึน 

 ๓.๓ โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project) 

(๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
(๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
(๗) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ าชีตอนบนและลุ่มน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตที่ยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
     (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอ านาจเจริญ) 

วิสัยทัศน์ 
  อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์เพิ่มมูลค่า 
  การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ การค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล  
พันธกิจ 

1. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรด้วยอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
2. พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบ

บูรณาการและสิ่งเสริมการตลาด เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
3. สนับสนุนและสิ่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจชุมชน  สหกรณ์ ผู้ประกอบการ ในด้านการพัฒนา

ระบบสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพิ่มเชื่อมโยงธุรกิจการค้าสู่สากล 
เป้าประสงค์รวม 

1. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพื่อเพ่ิมมูลค่า 
2. พัฒนาการท่องเที่ยวโดยยกระดับมูลค่าและคุณค่า เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
3. พัฒนาวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ผู้ประกอบการ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดน 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

1. เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์ เปูาหมาย 54 ปี ร้อยละ 10 
2. มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปี เปูาหมาย 4 ปี รวมร้อยละ 23 
3. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน เปูาหมาย ร้อยละ 3.5 ต่อปี 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิ  พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์และประมง ด้วยอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปและมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

เป้าประสงค์ 

1. ผลิตข้าวหอมมะลิ พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์และประมง ที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัดฯ ให้ได้ปริมาณและ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

2. ส่งเสริม สนับสนุนการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรในระดับอุตสาหกรรม 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดของสินค้าเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์ 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

1. จ านวนพื้นที่ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์และสินค้าเกษตรอินทรีย์อื่น ๆ ที่ได้มาตรฐานเพ่ิมขึ้น เปูาหมาย
รวม 4 ปี 100,000 ไร่  

2. ร้อยละของจ านวนผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่ได้รับรองมาตรฐานต่อจ านวนผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป
ของกลุ่มจังหวัด ที่ได้รับการตรวจจากหน่วยงานรับรองมาตรฐาน เปูาหมาย 4 ปี ร้อยละ 80  

3. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการค้าผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์ เปูาหมาย 4 ปี ร้อยละ 
10  



 

 

กลยุทธ์ 
1. ผลิตข้าวหอมมะลิ พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์ และประมงของกลุ่มจังหวัดฯ ให้ได้ปริมาณและมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์  
2. แปรรูปสินค้าเกษตรและสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปในระดับอุตสาหกรรม 
3. ผลักดันกิจกรรมทางการตลาดของสินค้าเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การขยายฐานตลาดการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
เป้าประสงค์ 

1. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2 

2. สร้างรายได้เพ่ิมจากการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวที่เพิ่มมูลค่าและคุณค่า 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว เปูาหมายรวม 4 ปี ร้อยละ 23 
2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวนนักท่องเที่ยว ค่าเปูาหมายรวม 4 ปี ร้อยละ 23 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน กิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่และผลิตภัณฑ์

ชุมชนให้มีความหลากหลาย 
2. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน 
3. บูรณาการพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วม 
4. พัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจการค้าการลงทุนสู่
สากล 

เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนและการบริการทั้งในและต่างประเทศ 
2. ยกระดับโครงข่ายการคมนาคม การขนส่ง และสิ่งอ านวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์ให้ได้

มาตรฐานเอ้ือต่อการค้า การลงทุน 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

1. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน  เปูาหมายร้อยละ 3.5 ต่อปี 
2. จ านวนผู้ประกอบการและบุคลากรในสถานประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ค่า

เปูาหมายรวม 4 ปี 1,000 คน 
กลยุทธ์  

1. การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและการสร้างเครือข่ายด้านการค้า การลงทุนทั้งในและ
ต่างประเทศ 

2. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเครือข่ายการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 
3. การสร้างกลไกและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่าง

ภาครัฐและภาคเอกชน กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 



 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอ านาจเจริญ 

 จากการศึกษาบริบทและศักยภาพของจังหวัดตามกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของจังหวัด ซึ่งมีกระบวนการบูรณาการจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประส งค์ และ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดอ านาจเจริญ โดยมีจุดเน้นใน 3 เรื่อง คือ ข้าว คน การค้า รายละเอียดดังนี้ 

วิสัยทัศน์จังหวัดอ านาจเจริญ 

“เมืองธรรมเกษตร  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง  เส้นทางการค้าสู่สากล ” 
พันธกิจจังหวัดอ านาจเจริญ 

1. พัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีมีมูลค่าเพ่ิม 
2. พัฒนาเกษตรทางเลือกและสินค้าเกษตรปลอดภัยตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. สร้างฐานคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านสังคม การศึกษา สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
4. พัฒนาการมีส่วนร่วมทางการศึกษา 
5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
7. สร้างความมั่นคง ปลอดภัย ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
8. การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการค้า การท่องเที่ยว 
9. การสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน/OTOP และเสริมสร้างขีดความสามารถให้

ผู้ประกอบการ 
10. การยกระดับทักษะบุคลากร แรงงาน สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม 
11. การเสริมสร้างพันธมิตร เชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค และธุรกิจการค้าชายแดนเพ่ือเข้าสู่ ระบบการ

เป็นประชาคมอาเซียน 

เป้าประสงค์จังหวัดอ านาจเจริญ 
1. เศรษฐกิจจังหวัดขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง 
2. ประชาชนจังหวัดอ านาจเจริญมีคุณภาพที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมสงบสุข 
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิ และสินค้าเกษตรปลอดภัย 
เป้าประสงค์ : เศรษฐกิจจังหวัดขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง 
 
 
 



 

 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
1. จ านวนเกษตรกรที่ท าการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ิมขึ้นจ านวน 1,800 ราย  

ภายในปี  2564 
2. จ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรปลอดภัย  เพิ่มข้ึนจ านวน 1,800 ราย  ภายในปี  2564 
3. ผลผลิตต่อไร่ข้าวหอมมะลิของเกษตรกรรายใหม่ เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 450 กก./ไร่ 
4. จ านวนแปลง/ฟาร์มที่ยื่นขอตรวจรับมาตรฐานได้รับการรับรอง เพ่ิมขึ้นร้อยละ 60 ภายในปี พ.ศ. 

2564   
5. จ านวนแปรง/ฟาร์มที่ยื่นขอตรวจรับมาตรฐานอินทรีย์ได้รับการรับรอง เพ่ิมขึ้นร้อยละ 60 ภายในปี 

พ.ศ. 2564  
6. จ านวนคู่ค้าของสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป (Matching)  ทั้งในประเทศและ/หรือ

ต่างประเทศ เพ่ิมข้ึน  20  ราย  ภายในปี  2564   
7. สินค้าเกษตรที่ได้รับการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า 12 ผลิตภัณฑ์  ภายในปี พ.ศ. 2564  

กลยุทธ์ 
  1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ และการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
  2. ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรสู่ระบบมาตรฐาน  เช่น  GAP,GSP  และอินทรีย์ เป็นต้น 
  4.  ส่งเสริมเกษตรกร  สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการเพ่ือการผลิต การแปรรูป และสร้าง
นวัตกรรมสินค้าเกษตร 
  5.  ขยายตลาดสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปทั้งในและต่างประเทศ   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : บริหารจัดการน้ าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เป้าประสงค์ที่  : ประชาชนมีน้ าเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

1. พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นร้อยละ 18,600 ไร่ ภายในปี พ.ศ. 2546   
2. ครัวเรือนสามารถเข้าถึงการบริการเพ่ือใช้น้ าในการอุปโภค - บริโภค เพ่ิมขึ้นร้อยละ 80  ภายในปี  

พ.ศ. 2546 
3. จ านวนหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้งซ้ าซากลดลง  ร้อยละ 5 ต่อปี   

กลยุทธ์ 
  1. ปรับปรุงและขยายพ้ืนที่ชลประทานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
  2. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 
  3. บริหารจัดการน้ าเพ่ือปูองกันและแก้ไขน้ าท่วม/น้ าแล้ง 
 



 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดน การค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเที่ยว
และการบริการสู่สากล 
เป้าประสงค์ที่ 1 : ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสามารถเชื่อมโยงระบบการค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียนได้อย่าง
รวดเร็ว 
เป้าประสงค์ที่ 2 : แรงงานมีฝีมือและทักษะที่เพ่ิมขึ้น มีโอกาส มีทางเลือก ในการประกอบอาชีพ และได้รับความ
คุ้มครอง 
เป้าประสงค์ที่ 3 : ผลิตภัณฑ์ OTOP ยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐาน และเพ่ิมช่องทางการตลาดสู่
อาเซียน 
เป้าประสงค์ที่ 4 : การค้า การบริการ และการท่องเที่ยวชายแดนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

1. มีถนนที่ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 120 กิโลเมตร  ภายในปี พ.ศ. 2564   
2. จ านวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 1,000  คน  ภายในปี  พ.ศ. 2564 
3. รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี  
4. จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน จ านวน 240 ราย ภายในปี 

พ.ศ. 2564  
5. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการปรับปรุงและพัฒนา 28 แห่ง  ภายในปี พ.ศ. 2564  
6. จ านวนนักท่องเที่ยวและผู้มาเยี่ยมเยือน  ไม่น้อยกว่า  1,120,000  คน  ภายในปี พ.ศ. 2564   
7. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้าชายแดน  เพิ่มข้ึนร้อยละ 2 ของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2561 - 2564   

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ Logistice และสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน การ

ท่องเที่ยว และการค้าชายแดน 
2. ส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 
3. พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว และบริการให้ได้มาตรฐาน 
4. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือยกระดับทักษะในการประกอบอาชีพ การมีงานท า รวมทั้งสวัสดิการ 

ความมั่นคง  และความปลอดภัยในการท างาน 
 5. พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้มาตรฐาน สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเพ่ิมช่องทางการตลาด 
6. เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความม่ันคงในพื้นที่ 

เป้าประสงค์ที่ 1 : ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี และภาคีสุขภาพมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพท่ีเหมาะสม 

เป้าประสงค์ที่ 2 : ประชาชนมีโอกาสทางการศึกษา มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง   

เป้าประสงค์ที่ 3 : สังคมมีความสมานฉันท์ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พ้ืนที่ชายแดนมีความมั่นคง   



 

 

 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

1. ระดับความส าเร็จในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด  ระดับ 5  
2. ร้อยละของมูลค่าความสูญเสียที่ลดลงจากการเกิดอุบัติภัย  ร้อยละ 10 ต่อปี  
3. จ านวนกิจกรรมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงที่ร่วมด าเนินการกับประเทศเพ่ือน

บ้าน 12 ครั้ง  ภายในปี พ.ศ. 2564   
4. จ านวนกิจกรรม/จ านวนประชาชนที่เข้ร่วมกิจกรรมในการเชิดชูเฉลิมพระเกียรติสถาบันหลักของชาติ 

ไม่น้อยกว่า 200  ครั้ง หรือ 140,000  คน  ภายในปี พ.ศ. 2564   
5. สถานบริการสุขภาพภาครัฐผ่านการรับรองมาตรฐาน HA ร้อยละ 100  ภายในปี พ.ศ. 2564 
6. ผู้ปุวยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ 40 ภายในปี 

พ.ศ. 2564  
7. จ านวนนักเรียน นักศึกษา เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป ที่มีความรู้ ความเข้าใจใน

กระบวนการแนะแนวอาชีพ เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพของตนได้ ร้อยละ 100  ภายในปี พ.ศ. 
2564  

8. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรอายุ 15-59 ปี เฉลี่ย 8.90 ปี ภายในปี 2564  
9. ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net ชั้น ม. 3  39.33  คะแนน  ภายในปี พ.ศ. 2564   
10. เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาสมรรถภาพและการศึกษาอย่างครอบคลุมทั่วถึง และมี

คุณภาพชีวิตที่ดี  ร้อยละ 100  ภายในปี พ.ศ. 2564  
11. ภาคีเครือข่ายทางการศึกษาจังหวัดอ านาจเจริญมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ร้อยละ 100  ภายใน

ปี พ.ศ. 2564  
12. ครัวเรือนยากจนตามเกณฑ์ จปฐ. ลดลงร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2564   
13. จ านวนกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเข้มแข็ง  ร้อย

ละ 70 ภายในปี พ.ศ. 2564   
14. จ านวนประชากรที่เล่นกีฬา/ออกก าลังกายเพ่ิมข้ึน  ร้อยละ 20  ภายในปี  พ.ศ. 2564   

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ด้านการเสริมสร้างความม่ันคงในพื้นที่ 

1. เสริมสร้างความปรองดองให้สังคมมีความสมานฉันท์ มีจิตส านึกและกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
ปกปูอง เชิดชู สถาบันพระมหากษัตริย์ 

2. เสริมสร้างศักยภาพในการรักษาความมั่นคงภายใน  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสา
ธารณภัย  และภัยอ่ืน ๆ รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านด้านความมั่นคงปลอดภัยบริเวณ
ชายแดน 

3. เสริมสร้างองค์ความรู้ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความมั่นคงในชีวิตและสังคม 
 
 



 

 

กลยุทธ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1. ลดปัจจัยด้านสุขภาพ  ส่งเสริมการจัดการสุขภาพ และชุมชนแบบมีส่วนร่วมที่เหมาะสมและเอ้ือให้

สังคมอยู่ดีมีสุข 
2. เพิ่มโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกช่วงวัยอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง 
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน  
4. เพิ่มทักษะด้านอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ.  
5. พัฒนาขีดความสามารถและโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬา 
6. เสริมสร้างคุณธรรมและภูมิคุ้มกันทางสังคม   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมพลังงาน อย่างสมดุล
และยั่งยืน 

เป้าประสงค์ : มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอ้ืออ านวยต่อการด ารงชีวิตของประชาชน 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

 1. จ านวนการเพ่ิมของพ้ืนที่ปุาไม้และพ้ืนที่สีเขียว เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า  4,000 ไร่  ภายในปี พ.ศ. 
2564 

 2. อัตราการลดลงของพ้ืนที่ปุาเมื่อเทียบกับจ านวนพ้ืนที่ปุาไม้ทั้งหมดของจังหวัด ไม่เกินร้อยละ 
0.12  ภายในปี พ.ศ. 2564 

 3. จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีชุมชนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย  เพ่ิมขึ้น  64 แห่ง  
ภายในปี พ.ศ. 2564   

 4. ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของกลุ่มเปูาหมายที่เข้าร่วมโครงการลดลงร้อยละ 10 ต่อปี   
 กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
เพ่ือความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

2. เสริมสร้างขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมและเฝูาระวังการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
3. ส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอ านาจเจริญ 
วิสัยทัศน์ 
 

 “อ านาจเจริญเมืองน่าอยู่ 
อู่ข้าวหอมมะลิล้ าค่า 

เน้นการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ 
 1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถอย่างเป็นระบบทั่วถึงและต่อเนื่อง 
 2. พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและปลอดยาเสพติด 
 3. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 4. พัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานอย่างเป็นระบบทั่วถึง รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 5. พัฒนาแห่งน้ าการค้าตามแนวชายแดน 
 6. ส่งเสริมการบริหารงานตามหลัก “ธรรมาภิบาล” 
 7. ส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 8. ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์และพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี 
 9. ส่งเสริมการเกษตร กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 10. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จุดมุ่งหมายของการพัฒนา 
 1. เพ่ือให้ทรัพยากรมนุษย์ได้รับการเพิ่มพูนความรู้  ทักษะและทัศนคติในการด ารงชีวิต 
 2. พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและปลอดยาเสพติด 
 3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 4. เพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานอย่างเป็นระบบทั่วถึง  รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 5. เพื่อพัฒนาแหล่งการค้าตามแนวชายแดน 
 6. เพื่อส่งเสริมการบริหารงานตามหลัก “ธรรมาภิบาล” 
 7. เพ่ือส่งเสริมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 8. เพื่อส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์และพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี 
 9. เพื่อส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 10. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่ 
 แนวทางการพัฒนา มี 10 แนวทาง 
 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ขจัดปัญหาความยากจน ดูแลผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ 



 

 

 4. ส่งเสริมหลักประกันสุขภาพ 
 5. พัฒนาแหล่งน้ าการค้าตามแนวชายแดน 
 6. ปูองกันและแก้ปัญหายาเสพติด 
 7. เป็นเมืองสวัสดิการถ้วนหน้า 
 8. เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 9. ปลูกฝังอุดมการณ์แห่งการรู้รักษ์สามัคคี 
 10. สร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนในสิ่งไม่พึงประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 แนวทางการพัฒนา มี  3  แนวทาง 
 1. พัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2. พัฒนาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 3. สนับสนุนเด็ก เยาวชน ผู้ดอ้ยโอกาส ผู้พิการ ทางการศึกษาและกีฬา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 แนวทางการพัฒนา มี  6  แนวทาง 
 1.น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในระดับครอบครัวและชุมชน 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์ และการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิอินทรีย์ มีศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 
     ที่ได้มาตรฐาน 
 4. พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากล 
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพ่ือการจ าหน่ายและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ 
 6. ส่งเสริมสนับสนุนดูแลพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติและผู้ใช้น้ า 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา มี  6  แนวทาง 
 1.อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    อย่างเหมาะสม 
 3. ส่งเสริมการปลูก ฟ้ืนฟูอนุรักษ์ปุาไม้ธรรมชาติ 
 4. ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 
 5. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้พลังงานทางเลือก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 แนวทางการพัฒนา มี  4  แนวทาง 
 1.ส่งเสริมสนับสนุนปลูกฝังเด็กและเยาวชน  ให้มีจิตส านึกในคุณธรรมและจริยธรรม 
 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีทุกเครือข่าย 
 3. ยึดหลัก “ธรรมาภิบาล”บริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่นอย่างยั่งยืน 



 

 

 ๑.๕  ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 

  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ ๔.๐  
โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีกลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุ่มสาธารณสุข 
สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์
และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  โดยรายละเอียด
ไทยแลนด์ ๔.๐ มีดังนี ้

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ประเทศไทย ๔.๐ ถือเป็นการพัฒนา เครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ (New 
Engines of Growth) ด้วยการเปลี่ยนแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศที่มีอยู่ ๒ ด้าน คือ ความ
หลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการเติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น ๕ กลุม่เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปูาหมาย ประกอบด้วย 

๑. กลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ 
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น 

๒. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ 
เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต้น 

๓. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาท ิเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็นต้น 



 

 

๔. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ เทคโนโลยี
การเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มาร์เก็ต
เพลส (E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต้น 

๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High 
Value Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยี
การท่องเที่ยว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
2.1 วิสัยทัศน์   

 
ต าบลสร้างถ่อน้อยเข้มแข็ง  เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อยู่เคียงคู่รู้ค่าธรรมชาติ   

สืบสานปราชญ์วัฒนธรรม  ก้าวน าด้านการศึกษา สร้างคุณค่าคุณภาพชีวิต 
2.2 ยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์ที่  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2.3 เปูาประสงค์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย  มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า  

ซึ่งจะส่งผลท าให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น  จึงได้ก าหนดเปูาประสงค์เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด  ดังนี้ 

2.3.1 เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีคุณภาพ 
2.3.2 อนุรักษ์เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.3.3 ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ และมีความเป็นอยู่ที่ดี 
2.3.4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง 
2.3.5 ประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดี 
2.3.6 ชุมชนเข้มแข็งมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2.3.7 สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของประชาชน 
2.3.8 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของท้องถิ่น 

2.4 ตัวชี้วัด 
2.4.1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสนับสนุน                  

 ผลิตภัณฑ์ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.4.2 มีการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ 
2.4.3 สร้างจิตส านึกในการรับผิดชอบชุมชนร่วมกัน 
2.4.4 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนชุมชน เพื่อจะได้ตอบสนอง                            

 ความต้องการของ ประชาชน พร้อมพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.4.5 จัดตั้งกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็งและเพ่ือสามารถพ่ึงตนเองได้ 
2.4.6 จัดอบรมเด็กเยาวชน และประชาชน ในการเสริมสร้างความสามัคคี 
2.4.7 ประสานความร่วมมือให้ประชาชนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ

 การใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
2.4.8 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 และพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 



 

 

2.5 ค่าเปูาหมาย 
2.5.1 ส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพ 
2.5.2 ส่งเสริมการศาสนาวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ เพิ่มข้ึน 
2.5.3 ผู้ปุวยจากโรคติดต่อส าคัญลดลง 
2.5.4 ก่อสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.5.5 ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์ประชาชน 
2.5.6 ส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ประชาชน 
2.5.7 ส่งเสริมการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2.5.8 ส่งเสริมการปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน 
2.5.9 ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนเพิ่มขึ้น 
2.5.10 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 

2.6 กลยุทธ์ 
2.6.1 ส่งเสริมการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
2.6.2 ส่งเสริมการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
2.6.3 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตปลอดภัย 
2.6.4 ส่งเสริมให้มีการปูองกันและระงับโรคติดต่อ 
2.6.5 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.6.6 พัฒนาการสังคมสงเคราะห์ 
2.6.7 ส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้ 
2.6.8 จัดระบบเฝูาระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2.6.9 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

 สิ่งแวดล้อม 
2.6.10 ส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  (Positioning) ของ อปท. 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย มีพ้ืนที่แบบลูกคลื่นลอนเล็กน้อยถึงท่ีราบ  พ้ืนที่
ทั้งหมดเหมาะแก่การท าการท าการเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสภาพดินดีเหมาะส าหรับ
การท านา ท าไร่ และสวนผลไม้ ต่างๆ ผลผลิตทางการเกษตรสามารถท ารายได้ให้แก่เกษตรเป็นอย่างดีถ้า
หากได้รับการส่งเสริมอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเกษตรให้ประชาชนมีความรู้ในการผลิตที่มีคุณภาพ
และเพ่ือลดต้นทุนการผลิตปรับปรุงการคมนาคมให้สะดวกขึ้นเพ่ือลดต้นทุนในการผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย   
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

   
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 



 

 

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 1 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

1. ประเด็นการพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness = W) 

1. องค์กรมีความพร้อมในการด าเนินงานด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
2. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
3. มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาจ านวน 7 แห่ง อยู่ใน
พ้ืนที ่(ขยายโอกาส 2 แห่ง) 
4. มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สร้างถ่อน้อย จ านวน 6 
แห่ง 
3. ผู้ปกครองให้ความส าคัญกับการส่งบุตรหลานเข้ารับ
การศึกษา 

1. ครอบครัวขาดความอบอุ่น ผู้ปกครองไม่มีเวลาให้กับ
บุตรหลาน เนื่องจากท างานหารายได้มาจุนเจือ
ครอบครัว 
2. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่ 
อปท. ไม่เอ้ือต่อการด าเนินงาน 

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค (Threat =T) 

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ให้ความส าคัญ 
2. รัฐบาลมีนโยบายให้เรียนฟรี 15 ปี  

1. บุคลากรด้านการศึกษายังไม่เพียงพอ 
2. โรงเรียนยังขาดแคลนสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สื่อสารสอน และวัสดุทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
3. ผู้ปกครองยังมีค่านิยมที่ส่งบุตรหลานเข้าเรียน
โรงเรียนที่มีชื่อเสียง 
4. ขาดความต่อเนื่องในการส่งเสริมการสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
5. สภาพเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไปส่งผลต่อ
การศึกษาของเยาวชน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. ประเด็นการพัฒนาด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 

ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness = W) 

1. มีศาสนาและวัฒนธรรมที่เป็นหนึ่งเดียวคือศาสนา
พุทธ 
2. มีการด ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. มีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้เรื่องขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนที่ถ่ายทอดรุ่น
หลังได้ศึกษา 

1. เด็กและเยาวชนคนรุ่นหลังไม่ค่อยให้ความส าคัญและ
สนใจในเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่น 
2. ขาดความสนใจในการบ ารุงรักษาโบราณสถานของ
ท้องถิ่นเท่าท่ีควร 
3. ขาดผู้ถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นรูปธรรม เช่นการจด
บันทึก 

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค (Threat =T) 

1. หน่วยงานราชการให้ความส าคัญและสนับสนุน
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

1. เด็ก เยาวชน ได้รับอิทธิพลหรือค่านิยมจากชาติ
ตะวันตก ท าให้ไม่สนใจศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น 

 

3. ประเด็นด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness = W) 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลให้ความส าคัญในการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น มีอินเตอร์เน็ต
ต าบล มีอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่ทันสมัยหลาย
อย่าง 

1. ขาดความรู้ที่ถูกต้องในการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ 

ปัจจัยภายนอก 

โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค (Threat = T) 

1. รัฐบาลให้ความส าคัญในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนมีไม่เพียงพอต่อ
การพัฒนาที่ต่อเนื่อง 

 

 

 



 

 

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 2 ด้านสาธารณสุข 

1. ประเด็นการพัฒนาด้านสาธารณสุข 

ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness = W) 

1. มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสร้างถ่อน้อย 2 
แห่ง 
2. มีความอุดมสมบูรณ์เรื่องอาหารส าหรับการบริโภค 
3. ผู้บริหารมีนโยบายเรื่องการก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 

1. มีประชากรแฝงที่ส่วนใหญ่ท างานในโรงงาน
อุตสาหกรรม ไม่มีความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขเบื้องต้น 
ซึ่งจะน าโรคมาแพร่ระบาดในชุมชน 
2. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษา
สุขภาพเบื้องต้น รวมทั้งปัญหาสารเคมีปนเปื้อนใน
อาหารและการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของ
เกษตรกร 
3. งบประมาณในการด าเนินการไม่เพียงพอ 

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค (Threat =T) 

1. รัฐบาลสนับสนุนและส่งเสริมงบประมาณในด้านการ
เสริมสุขภาพให้แข็งแรง เช่น ระบบประกันสุขภาพ
ล่วงหน้า (รักษาฟรี) และสนับสนุนให้ท้องถิ่นจัดตั้ง
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 
2. ประชาชนในพื้นท่ีให้การสนับสนุนการก าจัดขยะและ
สิ่งปฏิกูล 

1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการบริการ
ด้านการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนอย่างเพียงพอ 
 
2. องค์การบริหารส่วนต าบลขาดงบประมาณในการ
ด าเนินการการก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 

 

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 

1. ประเด็นการพัฒนาด้านถนน สะพานท่อระบายน้ า 

ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness = W) 

1. ถนนสายหลักในต าบลมีการพัฒนาอย่างทั่วถึง 
2. มีการพัฒนา ปรับปรุง ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า 
อย่างต่อเนื่องให้ได้มาตรฐาน 

1. งบประมาณในการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน 
สะพาน ท่อระบายน้ า มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค (Threat =T) 

1. ได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานของ
รัฐบาล เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อบจ. 

1. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนมีไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของท้องถิ่น 

 
 



 

 

2. ประเด็นการพัฒนาด้านแหล่งน้ าและระบบประปา 

ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness = W) 

1. มีแหล่งน้ าเพ่ือจัดท าระบบประปาหมู่บ้าน 
2. ชุมชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการระบบประปา
หมู่บ้าน 
3. หมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการประปามีคณะ
กรรมการบริหารระบบประปาที่เข้มแข็งในการบริหาร
จัดการ 

1. คุณภาพน้ าประปาไม่ได้มาตรฐาน 
2. ระบบการจ่ายน้ าประปาไม่ดีพอ 
3. สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงมีปัญหาเรื่องมลพิษและ
สารเคมีท าให้ไม่สามารถบริโภคน้ าฝนได้ 
4. ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรขาดความรู้ในด้านการ
บริหารจัดการน้ า 

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค (Threat =T) 

1. หน่วยงานรัฐมีการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของ
ท้องถิ่นมากขึ้น 
2. รัฐบาลมีแนวนโยบายให้ท้องถิ่นมีความรู้ในด้านการ
บริการจัดการเรื่องน้ าอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
3. รัฐบาลมีการสนับสนุนงบประมาณเป็นการเฉพาะใน
การบริหารจัดการน้ า 

1. ปัญหาภัยแล้ง 
 

 

3. ประเด็นการพัฒนาด้านไฟฟูา 

ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness = W) 

1. มีการขยายเขตไฟฟูาให้ได้ครบทุกหมู่บ้าน 
 

1. การขยายเขตไฟฟูายังไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน 
2. ไฟฟูาสาธารณะรายทางยังมีไม่เพียงพอ 

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค (Threat =T) 

1. มีหน่วยงานของส่วนราชการเข้ ามาดูแลและ
ให้บริการ 

1. มีงบประมาณจากรัฐในการขยายเขตไฟฟูาค่อนข้าง
จ ากัด 

 

 

 

 

 

 



 

 

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 4 ด้านเศรษฐกิจและสังคม 

1. ประเด็นด้านการส่งเสริมอาชีพ 

ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness = W) 

1. มีการรวมกลุ่มภายในชุมชนต่างๆ มากมาย 
2. มีทรัพยากรและวัตถุดิบภายในชุมชนหลากหลาย 

1. กลุ่มขาดความรู้ในการบริหารจัดการจึงไม่มีความ
เข้มแข็ง 
2. ขาดงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินกิจกรรมของ
กลุ่ม 
3. ไม่มีตลาดที่จะรองรับสินค้าหรือผลผลิตของกลุ่ม 
4. ผลผลิตหรือสินค้ายังไม่ได้มาตรฐานตามที่ตลาด
ต้องการ 
5. ไม่มีความรู้ด้านการตลาด 
6. ประชาชนบางส่วนยังประสบปัญหาการว่างงาน 
7. ประชาชนประสบปัญหารายได้ต่ าไม่สมดุลกับ
รายจ่าย 

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค (Threat =T) 

1. รัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าชุมชน 
2. รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนด าเนินชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. งบประมาณที่ ได้รับการสนับสนุนจากรัฐยังไม่
เพียงพอ 
2. ประชาชนยึดติดกับความสะดวกสบาย และสินค้าท่ีมี
ยี่ห้อ เช่น ร้านสะดวกซ้ือ 
3. ขาดผู้น ากลุ่มอาชีพอย่างแท้จริงและเสียสละ 
4. ขาดจุดกลางในการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
5. การรวมกลุ่มของกลุ่มอาชีพในพื้นที่ยังไม่เข้มแข็ง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. ประเด็นด้านงานสวัสดิการสังคม 

ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness = W) 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลให้การช่วยเหลือ
งบประมาณผู้ สู ง อ ายุ  เ ด็ กสตรี  คน พิการ  และ
ผู้ด้อยโอกาส อย่างต่อเนื่อง 
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และความเป็นผู้น าที่ดี 
3. เป็นสังคมชนบทที่มีความเอ้ืออาทรต่อกัน 
4. ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อที่ เข้าถึงได้
สะดวกรวดเร็ว 
5. มีองค์กรภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง 

1. ครอบครัวที่มีรายได้ต่ าค่าครองชีพสูงขึ้น 
2. ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาสไม่มีรายได้ 
3. มีการแพร่ระบาดทางยาเสพติดในชุมชน 
4. มีการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่น 
5. ครอบครัวเล็กลงเนื่องจากการอพยพแรงงานไป
ประกอบอาชีพภาคอุตสาหกรรม 
6. คนสูงอายุขาดการดูแลมากขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจ
ปัจจุบัน 
7. หนี้สินจากการลงทุนและซื้อสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค (Threat = T) 

1. รัฐสนับสนุนงบประมาณในการช่วยเหลือ 
2. มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและองค์กรเอกชนมีการด าเนิน
กิจกรรมเพื่อให้ความช่วยเหลือ 
3. มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติดในระดับอ าเภอ 
ต าบล 
4. ก านันผู้ใหญ่บ้านเฝูาระวังพฤติกรรมผู้เกี่ยวข้อง 
5. สถานีต ารวจอยู่ใกล้ชุมชนสามารถประสานขอให้
ด าเนินการ 
6. ตรวจปราบปรามและจับกุมได้ 
7. จัดกิจกรรมให้ครอบครัวมีโอกาสด าเนินกิจกรรม
ร่วมกันมากขึ้น 
8. รวมกลุ่มและฝึกอบรมอาชีพเสริม 
9. ฝึกอบรมให้ความรู้ในการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. สภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่สูงขึ้น 
2. งบสนับสนุนจากภาครัฐยังไม่เพียงพอ 
3. รายได้จากการลักลอบมีอัตราสูงท าให้มีคนเสี่ยงท า 
4. การติดตามจับกุมไม่ต่อเนื่อง 
5. วัยรุ่นยังขาดความรู้และคึกคะนองจึงหลงผิดได้ 
6. ขาดบุคคลในการท างานอย่างต่อเนื่อง 
7. ภาวะเศรษฐกิจที่รัดตัวและการแข่งขันการท างานมี
มากขึ้น 
8. ไมส่นใจการประกอบอาชีพที่ใช้แรงงาน 
 

 

 

 

 

 



 

 

3. ประเด็นการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ปัจจัยภายนอก 
จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness = W) 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลมีการจัดตั้งศูนย์ อปพร. 
ของท้องถิ่นเอง 
2. สภาพพ้ืนที่ไม่เคยเกิดอุบัติภัยที่ร้ายแรง 
3. ประชาชนมีความรักสามัคคีอันดีต่อกัน 

1. ก าลังบุคลากรในการด าเนินการช่วยเหลือในงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยยังมีไม่เพียงพอ 

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค (Threat =T) 

1. รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์  
อปพร. ของท้องถิ่น 
2. รัฐบาลให้ความส าคัญในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

1. ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกมีความล่าช้า 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

1. ประเด็นด้านงานพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

ปัจจัยภายนอก 
จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness = W) 

1. มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ 
2. มี ส ภ า พ ภู มิ ป ร ะ เ ท ศ ที่ เ อ้ื อ ต่ อ ก า ร พั ฒ น า
สภาพแวดล้อมที่มีอยู่ ให้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ ์

1. ขาดการจัดระบบการด ารงสภาพแวดล้อม 
2. ขาดการดูแลเอาใจใส่ต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
3. ขาดจิตส านึกในการดูแลรักษาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค (Threat =T) 

1. มีนโยบายที่เหมาะสมจากหน่วยราชการในการรักษา
สภาพแวดล้อม 
2. มีการรณรงค์และส่งเสริมให้ท้องถิ่นบริหารจัดการกับ
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะสิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม อย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

1. ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น อัคคีภัย วาตภัย 
อุทกภัย ภาวะโลกร้อน 
 
 

 

 

 



 

 

2. ประเด็นด้านการท่องเที่ยว 

ปัจจัยภายนอก 
จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness = W) 

1. มีการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้
มาตรฐาน 
 

1. ขาดการบริหารจัดการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่เป็น
ระบบ 
2. ขาดการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก
อย่างกว้างขวาง 
3. ประชาชนยั งขาดความรู้ ในการส่ ง เสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยว 

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค (Threat =T) 

1. รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

1. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลยังไม่
เพียงพอ 
2. ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศยังมีค่านิยมในการ
ท่องเที่ยวต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 6 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

1. ประเด็นด้านงานจัดการองค์กร 

ปัจจัยภายนอก 
จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness = W) 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลให้ความส าคัญในการ
พัฒนาจัดการองค์กร 
เช่น สนับสนุนการบริหารงานที่เอ้ือต่อการด าเนินงาน
ขององค์กร, การเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร 

1. บุคลากรขององค์กร ขาดความสนใจในการเรียนรู้
ระบบงานใหม ่

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค (Threat =T) 

1. รัฐบาลให้ความส าคัญในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนมีไม่เพียงพอต่อการ
พัฒนาที่ต่อเนื่อง 

 

2. ประเด็นด้านงานการบริหารท้องถิ่น 

ปัจจัยภายนอก 
จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness = W) 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลเปิดโอกาสให้ประชาชน มี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพ่ือน ามาเป็น
แนวทางในการบริหารงาน 

1. ประชาชนในชุมชน เข้าร่วมประชุมประชาคมน้อย 
2. ประชาชน ไม่เห็นความส าคัญในการแสดงความ
คิดเห็น เสนอปัญหาความต้องการ 

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค (Threat =T) 

1. รัฐบาลสนับสนุนส่งเสริมในการให้ความส าคัญของ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 
2. มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและองค์กรเอกชนมีการด าเนิน
กิจกรรมเพื่อด าเนินการร่วมกัน 

1. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือเท่าท่ีควร 
2. สภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่สูงขึ้น 
3. งบสนับสนุนจากภาครัฐยังไม่เพียงพอ 
 

 

 ๓.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง   

  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล  ได้จัดให้มีการประชาคมเพ่ือ
รวบรวมความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้จึงได้น าข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้ผ่านการแสดงความคิดเห็นจาก
ประชาชน และข้อมูลการจัดท าแผนชุมชนของต าบลสร้างถ่อน้อย  มาวิเคราะห์และสรุปปัญหาความต้องการของ
ประชาชนได้  ดังนี้ 

 



 

 

ปัญหา สภาพปัญหา/สาเหตุ 
1. ด้านการศึกษา 1. บุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอ 

2. ขาดสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ครุภัณฑ์ 
การศึกษาที่มีคุณภาพ 

2. ด้านเศรษฐกิจ 1. ปัญหาความยากจน ค่าครองชีพที่สูงขึ้น 
2. การใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต ส่งผลต่อ

คุณภาพชีวิตของประชาชน 
3. ต้นทุนการผลิตสูง แต่ผลผลิตทางการเกษตร

ราคาตกต่ า ท าให้รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย 
4. ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกร 
5. ขาดเครื่องมือที่ทันสมัยในการประกอบอาชีพ 
6. ปัญหาพื้นที่การเกษตรเกิดภัยธรรมชาติ เช่นภัย

แล้ง น้ าท่วม 
7. เส้นทางการขนส่งสินค้าช ารุด เสียหาย ท าให้

การขนส่งสินค้าล่าช้า สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย 
3. ด้านสังคม 1. ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 

2. ปัญหาครอบครัว  สังคมไม่เข้มแข็ง 
3. ผู้ด้อยโอกาสถูกทอดทิ้ง 

4. ด้านสิ่งแวดล้อม 1. ประชาชนขาดจิ ตส านึ ก ในก ารอนุ รั กษ์
สิ่งแวดล้อม 

2. ปัญหาไฟปุา 
3. ปัญหาวัชพืชตามแหล่งน้ า 
4. ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะ 

5. การบริหารจัดการที่ดี 1. ประชาชนไม่ให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

2. การประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ การให้บริการ
ประชาชนยังไม่ทั่วถึง ขาดการให้บริการเชิงรุก 

6. การบริการสาธารณะ 1. ถนนช ารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ท าให้เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง 

2. ถนนไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากเป็นถนนลูกรัง
และแคบไม่มีไหล่ทาง 

3. ขาดงบประมาณในการขยายเขตไฟฟูา 
4. น้ าส าหรับอุปโภค - บริโภคไม่เพียงพอ 
5. ไฟฟูาสาธารณะไม่เพียงพอ 
6. ระบบเสียงตามสายช ารุด 

 

 

 



 

 

3.5 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
 ความก้าวหน้า

ของเป้าหมาย 
กลยุทธ ์

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย 
สนับสนุน 

61 62 63 64 

พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนและ
เสรมิสร้างความ
มั่นคงในพ้ืนท่ี 

(ประชาชนมีโอกาส
ทางการศึกษามี

อาชีพและรายได้ที่
มั่นคง) 

ส่งเสริม
การศึกษา 

ศาสนา อนุรักษ์
ประเพณี 

วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

การพัฒนา
ด้าน

การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
ได้รับโอกาส

ทางการศึกษา
และมีคณุภาพ 

ด าเนินงาน
ส่งเสริมด้าน

การจัด
การศึกษาใน

พื้นที ่

8 16 24 32 ด าเนินการปี
ละ 8 โครงการ 

ส่งเสริม
การศึกษาได้
อย่างทั่วถึง

และมี
คุณภาพ 

ด าเนินงาน
ส่งเสริมด้าน

การจัด
การศึกษาใน
พื้นที่ จ านวน 
32 โครงการ 

กองการศึกษา ส านักปลดั 

พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนและ
เสรมิสร้างความ
มั่นคงในพ้ืนท่ี 

(ประชาชนมีโอกาส
ทางการศึกษามี

อาชีพและรายได้ที่
มั่นคง) 

ส่งเสริม
การศึกษา 

ศาสนา อนุรักษ์
ประเพณี 

วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

การพัฒนา
ด้าน

การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

อนุรักษ์
เอกลักษณ์ 

ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และ

ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ด าเนิน
โครงการ

ส่งเสริมการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ 

8 16 24 32 ด าเนิน
โครงการปลีะ 
8 โครงการ 

ส่งเสริมการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ 
 
 

ด าเนิน
โครงการ

ส่งเสริมการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ 
จ านวน 32 
โครงการ 

กองการศึกษา ส านักปลดั/
กองช่าง 

 

 

 

แบบ ยท. 03 



 

 

 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
 ความก้าวหน้า

ของเป้าหมาย 
กลยุทธ ์

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย 
สนับสนุน 

61 62 63 64 

พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ประชาชน และ

เสรมิสร้างความมั่นคง
ในพื้นที่ 

พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชนให้
เป็นสังคม
เมืองน่าอยู่ 

พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

 
 
 
 

ประชาชนมี
สุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง 

สมบูรณ์ และมี
ความเป็นอยู่ท่ี

ด ี

ด าเนินงาน
ส่งเสริม

สาธารณสุข
ในพื้นที่ 

12 20 28 36 ด าเนิน
โครงการ 

ปี 61=12  
ปี 62=8  
ปี 63=8  
ปี 64=8  

 

- ส่งเสริม
สุขภาพ

อนามัยและ
คุณภาพชีวิต
ปลอดภัย 

- ส่งเสริมให้
มีการปูองกัน
และระงับ
โรคตดิต่อ 

ด าเนินงาน
ส่งเสริม

สาธารณสุข
ในพื้นที่ 

จ านวน 36 
โครงการ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

ส านักปลดั 

ส่งเสริมและยกระดับ
การค้าชายแดน 

การค้า อุตสาหกรรม 
การลงทุน การ

ท่องเที่ยวและการ
บริการสู่สากล 

พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชนให้
เป็นสังคม
เมืองน่าอยู่ 

พัฒนาด้าน
โครงสร้าง

พื้นฐานและ
ระบบ

สาธารณูปโภค 

พัฒนา
โครงสร้าง

พื้นฐานและ
ระบบ

สาธารณูปโภค
อย่างทั่วถึง 

ด าเนินงาน
ก่อสร้าง
ระบบ

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

50 74 80 84 ด าเนิน
โครงการ 

ปี 61=50  
ปี 62=24 
ปี 63=6  
ปี 64=4  

 

พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ด าเนินงาน
ก่อสร้าง
ระบบ

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

จ านวน 74 
โครงการ 

กองช่าง กองคลัง 
ส านักปลดั 

 

 

 

แบบ ยท. 03 



 

 

 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
 ความก้าวหน้า

ของเป้าหมาย 
กลยุทธ ์

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย 
สนับสนุน 

61 62 63 64 

- พัฒนาการผลติข้าว
หอมมะลิ และสินค้า

เกษตรปลอดภัย 
- ส่งเสริมและยกระดับ
การค้าชายแดน การค้า 

อุตสาหกรรม การ
ลงทุน การท่องเที่ยว

และการบริการสูส่ากล 

พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ให้เป็นสังคม
เมืองน่าอยู่ 

- ส่งเสริมการ
ด าเนินชีวิต
ตามหลัก
ปรัชญา

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

- พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ
และสังคม 

 
 
 

ประชาชนมี
รายได้และ

คุณภาพชีวิตที่
ด ี

ด าเนินการ
อบรม

ส่งเสริมการ
ประกอบ
อาชีพ 

4 9 13 17 ด าเนิน
โครงการ 
ปี 61=4  
ปี 62=5 
ปี 63=4  
ปี 64=4  

 

ส่งเสริมการ
สร้างงาน

สร้างรายได ้

ด าเนินการ
อบรมส่งเสรมิ
การประกอบ

อาชีพ 
จ านวน 17 
โครงการ 

ส านักปลดั กองคลัง 
กอง

การศึกษา 

พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนและ

เสรมิสร้างความมั่นคง
ในพื้นที่ 

พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ให้เป็นสังคม
เมืองน่าอยู่ 

พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ
และสังคม 

ประชาชนมี
ความ

ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ด าเนินการ
ส่งเสริมการ
ปูองกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิ 

2 4 6 8 ด าเนิน
โครงการปลีะ 
2 โครงการ 

- จัดระบบ
เฝูาระวัง
เกี่ยวกับ
ความ

ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ด าเนินการ
ส่งเสริมการ
ปูองกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิ 
จ านวน 8 
โครงการ 

ส านักปลดั กองคลัง 
กอง

สาธารณสุข 
กอง

การศึกษา 

พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนและ

เสรมิสร้างความมั่นคง
ในพื้นที่ 

พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ให้เป็นสังคม
เมืองน่าอยู่ 

พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ
และสังคม 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่

ด ี

ด าเนินงาน
เพื่อการ
สังคม

สงเคราะห ์

4 8 12 20 ด าเนิน
โครงการปลีะ 
4 โครงการ 

- พัฒนาการ
สังคม

สงเคราะห ์

ด าเนินงาน
เพื่อการสังคม
สงเคราะห์ 
จ านวน 20 
โครงการ 

ส านักปลดั กองคลัง 

แบบ ยท. 03 



 

 

 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
 ความก้าวหน้า

ของเป้าหมาย 
กลยุทธ ์

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย 
สนับสนุน 

61 62 63 64 

พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนและ

เสรมิสร้างความมั่นคง
ในพื้นที่ 

พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ให้เป็นสังคม
เมืองน่าอยู่ 

พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ
และสังคม 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย

ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ด าเนินการ
ปูองกันอุบัติภัย
ในช่วงเทศกาล

ต่าง ๆ  

1 2 3 4 ด าเนิน
โครงการปลีะ 
1 โครงการ 

- จัดจุด
บริการ

ประชาชน
ในช่วง

เทศกาล 
ต่าง ๆ  

ด าเนิน
กิจกรรมการ

ปูองกัน
อุบัติภัย
ในช่วง

เทศกาลต่างๆ 
จ านวน 4 
โครงการ 

ส านักปลดั กองคลัง 
 

พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนและ

เสรมิสร้างความมั่นคง
ในพื้นที่ 

พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ให้เป็นสังคม
เมืองน่าอยู่ 

พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ
และสังคม 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย

ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ด าเนินการ
สนับสนุนระบบ

บริการ
การแพทย์

ฉุกเฉิน (EMS) 

1 2 3 4 ด าเนิน
โครงการปลีะ 
1 โครงการ 

- จัดหน่วย
บริการ

การแพทย์
ฉุกเฉิน  

ด าเนินการ
สนับสนุน

ระบบบริการ
การแพทย์

ฉุกเฉิน 
(EMS) 

จ านวน 4 
โครงการ 

ส านักปลดั กองคลัง 
 

พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนและ

เสรมิสร้างความมั่นคง
ในพื้นที่ 

พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ให้เป็นสังคม
เมืองน่าอยู่ 

พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ
และสังคม 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่

ด ี

ด าเนินงาน
สนับสนุนด้าน

สังคม
สงเคราะห ์

3 6 9 12 ด าเนิน
โครงการปลีะ 
3 โครงการ 

 ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการ
ดูแลอย่าง

ทั่วถึง 

ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการ
สงเคราะห์ 

ร้อยละ 100 

ส านักปลดั กองคลัง 

 

แบบ ยท. 03 



 

 

 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
 ความก้าวหน้า

ของเป้าหมาย 
กลยุทธ ์

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หน่วย 
สนับสนุน 6

1 
6
2 

6
3 

64 

อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และ 
บริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม พลังงาน 
อย่างสมดลุและยั่งยืน 

ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนา
ด้าน

ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

สภาพแวดล้อ
มที่เหมาะต่อ
การด ารงชีวิต
ของประชาชน 

ด าเนินงานด้าน
การส่งเสริม

สภาพแวด ล้อม
ในพื้นที่ 

3 6 9 12 ด าเนินการปี
ละ 3 

โครงการ 

ส่งเสริมการ
อนุรักษ์

ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ด าเนินงาน
ด้านการ
ส่งเสริม

สภาพแวด 
ล้อมในพ้ืนท่ี 
จ านวน 12 
โครงการ 

ส านักปลดั กองคลัง 
กอง

สาธารณสุข 

พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนและ

เสรมิสร้างความมั่นคง
ในพื้นที่ 

การบริหาร
กิจการ

บ้านเมืองที่ด ี

พัฒนาด้าน
การบริหาร

กิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ต่อการบริหาร
กิจการของ

ท้องถิ่น 

ด าเนินงานด้าน
การเพิ่ม

ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการที่ด ี

9  1
8 

2
7 

36 ด าเนินการปี
ละ 9 

โครงการ 

ส่งเสริมการ
บริหาร

จัดการอย่าง
มี

ประสิทธิภาพ 

ด าเนินงาน
ด้านการเพิม่
ประสิทธิภา

พการ
บริหาร

จัดการที่ดี 
จ านวน 36 
โครงการ 

ส านักปลดั กองคลัง 

 

 

 

 

แบบ ยท. 03 



 

 

ส่วนที่  4 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม  

การบริการชุมชน 
และสังคม 

การศึกษา กองการศึกษา กองคลัง 

  การบริการชุมชน 
และสังคม 

การศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

กองการศึกษา กองคลัง 

2 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

การบริการชุมชน 
และสังคม 

สาธารณสุข กองสาธารณาสุข กองคลัง 

3 การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภค 

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง กองคลัง 

  การบริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะและชุมชน กองช่าง กองคลัง 

4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และสังคม 

เศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลัด กองคลัง 

  การบริการชุมชนและ
สังคม 

สังคมสงเคราะห์ ส านักปลัด กองคลัง 

  บริหารงานทั่วไป การรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักปลัด กองคลัง 

  บริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด กองคลัง 
  การด าเนินงานอ่ืน งบกลาง ส านักปลัด กองคลัง 

5 การพัฒนา 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เศรษฐกิจ การเกษตร ส านักปลัด กองคลัง 

6 การพัฒนาการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

บริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด กองคลัง 

  การบริการชุมชนและ
สังคม 

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลัด กองคลัง 

  การเศรษฐกิจ การพาณิชย์ ส านักปลัด กองคลัง 
  การด าเนินงานอ่ืน งบกลาง ส านักปลัด กองคลัง 

รวม 6 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 12  แผนงาน   
 

 


