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สวนท่ี  2 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
 

1.ความสมัพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
          ในการกระจายอํานาจการบริหารของรัฐไปสูองคกรปกครองสวนทองถ่ินดังกลาว ตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับข้ันตอนและกระบวนการในการถาย
โอนภารกิจ งบประมาณ และอัตรากําลังของราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคไปใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน โดยมีกําหนดระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไวอยางชัดเจนวา ในอนาคตอันใกลน้ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะ
ไดรับการจัดสรรงบประมาณในสัดสวนที่สูงข้ึน มีอัตรากําลังมากข้ึน รวมทั้งมีภารกิจและหนาที่ความรับผิดชอบที่
เพิ่มข้ึนตามกันไปดวย 

จากผลการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงจะตองมีการ
เตรียมการเพื่อรองรับมาตรการในการถายโอนภารกิจ งบประมาณและอัตรากําลังจากหนวยงานสวนกลางและสวน
ภูมิภาคตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
หมายความวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองเรงกําหนดจุดหมายหรือทิศทางในการพัฒนาของตนใหชัดเจน มีการ
กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาที่สอดคลองกับจุดมุงหมายในการพัฒนาอยางเปนระบบ  ครอบคลุมภารกิจ
การพัฒนาในทุกๆ ดาน อันเปนการแสดงใหเห็นถึงความพรอมและศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จะ
สามารถบริหารงานในความรับผิดชอบตามที่ราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคจะถายโอนมาใหอยางมี
ประสิทธิภาพ 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจึงถือเปนเครื่องมือสําคัญอยางย่ิงที่จะชวยสนับสนุนในการวิเคราะหสภาพปญหา/
ความตองการขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อนําไปสูการกําหนดจุดมุงหมายในการพัฒนา การกําหนดภารกิจ และ
แนวทางการดําเนินงานเพื่อนําไปสูจุดมุงหมายดังกลาวอยางเปนระบบ ซึ่งจะชวยใหการกําหนดแผนงาน/โครงการ มี
ทิศทางที่สอดคลองและประสาน สนับสนุนในจุดมุงหมายรวมกัน ซึ่งนอกจากจะทําใหปญหา/ความตองการไดรับการ
ตอบสนองอยางเหมาะสมแลว ยังเปนการบริหารทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดในขณะเดียวกันดวย 

หลักการสําคัญที่ถือเปนหวัใจของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาก็คือ การกําหนดจุดมุงหมายการพัฒนา
และการกําหนดแนวทางการพัฒนาที่จะนําไปสูการบรรลผุลตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว ทั้งน้ีเพราะหากไมมีจดุมุงหมาย
ในการพัฒนาที่ชัดเจนแลว การบริหารงานก็จะเปนการแกไขปญหาเฉพาะหนาไปเรื่อยๆ เมื่อมีปญหาซ้ําซอนและไมมีที่
สิ้นสุดแลว ยังอาจทําใหปญหามีความรุนแรงมากข้ึนจนเกินศักยภาพในการแกไข ดังน้ัน การจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาในครั้งน้ี จึงเปนโอกาสอันดีที่จะไดกําหนดจุดมุงหมายและแนวทางการพัฒนาที่สอดคลองกับสภาพปญหา ความ
ตองการ และศักยภาพอยางเปนระบบ ซึ่งนอกจากจะเปนการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต
ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดแลว ยังเปนการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการถายโอนภารกิจจากหนวยงานสวนกลาง
และสวนภูมิภาคอีกทางหน่ึงดวย 
 
1.1 ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕80) 

1. ความเปนมา 
 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบใหมีการจัดต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร
ชาติ มีอํานาจหนาที่ในการจัดทํายุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป เพื่อใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูความมั่นคง
มั่งค่ังและย่ังยืนและใหเสนอรางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบเพื่อเปนกรอบ 
ในการดําเนินงานในระยะที ่๒ ของรัฐบาล (ป ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ป๒๕๖๐เปนตนไป) 
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คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการ ๒ คณะ ไดแก 
   (๑) คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูป เพื่อจัดทํายุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ป           
            (๒) คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ
ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใตยุทธศาสตร ชาติระยะ ๒๐ ป คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร
และกรอบการปฏิรูปไดดําเนินการยกยุทธศาสตรชาติระยะ  20 ป  ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกําหนดโดยไดมีการนํา
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติที่มาจากหลายภาคสวน ไดแก ภาคราชการ 
ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการรวมถึงไดพิจารณานําขอคิดเห็นจากสภาปฏิรปูแหงชาติ และความคิดเห็นจาก
ภาคประชาชนมาเปนขอมูลในการยกรางยุทธศาสตรชาติดวย และไดนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป    
ตอที่ประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติซึ่งขณะน้ีอยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติในการดําเนินการข้ันตอไป คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ   
จะนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะไดมีการรับฟงความคิดเห็นจาก
ประชาชน กอนที่จะนําเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติใหความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตรชาติมาใชเปนกรอบในการ
กําหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเปนชวงเวลาของการประกาศใชแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน๒๕๖๔) นอกจากน้ีหนวยงานตางๆ จะไดนํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติซึ่งเปนแผนระยะ ๕ ป มาถายทอดลงสูแผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและ
แผนพัฒนารายสาขา  
2. สาระสําคัญ 
  2.1 สภาพแวดลอมในชวงทศวรรษที่ผานมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในโลกเปนไปอยาง
รวดเร็วและหลายมิติ ทําใหภูมิทัศนของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนน้ีกอใหเกิด
โอกาส ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมเทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทย และในขณะเดียวกันก็เปน
ความเสี่ยงและภัยคุกคามที่ตองบริหารจัดการดวยความยากลําบากมากข้ึน กระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลง 
เศรษฐกิจของโลกไดสงผลกระทบตอโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทยจากเดิมที่มีโครงสรางเศรษฐกิจในระบบ 
“เกษตรแบบพึ่งตนเอง”ตองปรับตัวและเปลี่ยนไปเปนระบบเศรษฐกิจที่ “พึ่งพาอุตสาหกรรมและการสงออก”  
          การพัฒนาในภาคเกษตรลาชากวาฐานการผลิตอื่นที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมมากข้ึน ตามลําดับจึงมีปญหา
ความ  เหลื่อมล้ําทางดานรายไดระหวางภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหวางสังคมในเมืองและชนบทขยาย
วงกวางข้ึน และปญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุมเกษตรกรรายยอยและในภาคชนบท ในขณะเดียวกันการ
เปลี่ยนแปลง  ภูมิทัศนของโลกไดทําใหเกิดภัยคุกคามดานอื่นๆ ที่ซับซอนข้ึน อาทิการกอการราย โรคระบาดเครือขาย
ยาเสพติด   ขามชาติ และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกที่รนุแรงข้ึน โดยที่การกอการรายจะยังเปนภัยคุกคามของโลก            
และอาชญากรรมขามชาติเปนปญหาที่มีแนวโนมขยายตัวมากข้ึนตามกระแสโลกาภิวัฒนที่เขมขนข้ึน การเคลื่อนยาย
อยางเสรีของผูคน สินคาและบริการ เงินทุน และองคความรูและเทคโนโลยีอยางเสรีภายใตกระแสโลกาภิวัตนเขมขน  
จะเอื้อใหสามารถประกอบอาชญากรรมในรูปแบบและชองทางใหมๆ ที่แยบยลมากข้ึน สถานการณและแนวโนม
ดังกลาวบงช้ีวาประเทศไทยตองเตรียมความพรอมในการพัฒนาระบบการเตือนภัยและการบริหารความเสี่ยงที่ดีและ
ประชาชนจะตองไดรับความรูที่สามารถใชวิจารณญาณไดดีในสถานการณที่ลอแหลมและมีความเสี่ยงนอกจากน้ัน
ในชวงตนศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตนไดทําใหภูมิทัศนทางดานเศรษฐกิจและสังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจาก
เศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุงสูเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปขางหนาสภาพแวดลอมทั้งภายใน
และภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในทุกมิติเงื่อนไขภายนอกที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศ
ไทย ในอนาคต ไดแก กระแสโลกาภิวัตนที่เขมขนข้ึนอยางตอเน่ืองและมีความเสี่ยงและทาทายตอการปรับตัวมากข้ึน
จากการเคลื่อนยายอยางเสรีและรวดเร็วของผูคน เงินทุน ขอมูลขาวสาร องคความรูและเทคโนโลยีและสินคาและ
บริการ 
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บริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุมเศรษฐกิจในภูมิภาคนําไปสูความเช่ือมโยงทุกระบบ ในขณะที่ศูนยรวมอํานาจทาง
เศรษฐกิจโลกเคลื่อนยายมาสูเอเชียภายใตสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในชวงระยะ ๑๐ ป ขางหนาจะยังคง
ไดรับผลกระทบจากปจจัยสําคัญหลายประการทั้งปญหาตอเน่ืองจากวิกฤติการณทางเศรษฐกิจโลกในชวงป ๒๕๕๑ – 
๒๕๕๒ และวิกฤติการณในกลุมประเทศยูโรโซนที่ทําใหระดับหน้ีสาธารณะในประเทศตางๆ เพิ่มสูงข้ึนและกลายเปน
ความเสี่ยงตอความย่ังยืนทางการคลังขณะที่จะมีผลพวงตอเน่ืองจากการดําเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ  
ในสหรัฐฯยุโรป และญี่ปุน ซึ่งเปนความเสี่ยงใหญเกิดภาวะเงินเฟอได เมื่อเศรษฐกิจฟนตัวเต็มที่รวมทัง้อาจจะมีความผัน
ผวนของการเคลื่อนยายเงินทนุระหวางประเทศ นอกจากน้ันการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศเขาสูจุดอิ่มตัวมากข้ึน 
ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม  ที่จะชวยใหประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพิ่มข้ึนขนานใหญและเปนวงกวางเชนที่เคย
เกิดข้ึนในชวงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไมมีแนวโนมการกอตัวที่ชัดเจนแตก็มีแนวโนมของการพัฒนาเทคโนโลยี       
ในรูปแบบใหมๆ ที่จะเปนโอกาสสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม ๆ ซึ่งภายใตเงื่อนไขดังกลาว เศรษฐกิจโลก
ในชวง ๑๐ ปขางหนา มีแนวโนมที่จะขยายตัวตํ่ากวาเฉลี่ยรอยละ ๕.๑ ในชวง ๕ ปกอนวิกฤติเศรษฐกิจโลก  
(๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) 

ดังน้ัน ภายใตสถานการณที่ตลาดโลกขยายตัวชาแตประเทศตางๆขยายกําลังการผลิตเพื่อยกระดับ
ศักยภาพการผลิต การแขงขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงข้ึน ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ    
๑๐ - ๑๕ ปขางหนาน้ี จะทําใหขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวชาลง เงื่อนไขดังกลาวเปนความเสี่ยงสําหรับอนาคต
ของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไมเรงปรบัโครงสรางเพื่อแกปญหาจุดออนและเสริมจุดแข็งใหสัมฤทธ์ิผล
ในดานความมั่นคงของโลกก็กําลังกาวเขาสูชวงเปลี่ยนผานที่สําคัญจากการปรับดุลอํานาจของสหรัฐฯ เพื่อพยายามคง
บทบาทผูนําโลกไวและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพิ่มมากข้ึนในเอเชียและยุโรปน้ันนาจะมีผลทํา
ใหบรรยากาศดานความมั่นคงของโลกในชวง ป ๒๕๖1 – ป ๒๕80 มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความรวมมือและความ
ขัดแยงโดยข้ึนอยูกบัปจจัยผลประโยชนแหงชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเปนองคประกอบสําคัญในการกําหนด
นโยบายของประเทศและกลุมประเทศสําหรับการเปลีย่นแปลงดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็วจะเปนเงื่อนไขสําคัญสําหรับ
อนาคตของโลกและประเทศไทยเชนกัน โดยเฉพาะอยางย่ิงเทคโนโลยีสมัยใหมที่เปนอัจฉริยะจะกระทบการดํารงชีวิต
ของคนและทําใหเกิดธุรกิจรปูแบบใหม รวมทั้งเกิดการเช่ือมตอและการบรรจบกันของเทคโนโลยีกาวหนา อุตสาหกรรม 
และผลิตภัณฑภายใตเงื่อนไขที่กดดันใหตองมีความสอดคลองกับแนวคิดสีเขียวดวยเชนกัน และในขณะเดียวกัน 
เทคโนโลยีก็จะมีสวนสําคัญในการแกปญหาการลดลงของทรัพยากรตางๆรวมทั้งนํ้ามันซึ่งในชวงที่ผานมาตองเผชิญกับ
ภาวะที่ปริมาณลดลงราคาแพงข้ึน และผลักดันแตสูงข้ึนจากรอยละ ๓.๖ ในชวง ๕ ป หลังวิกฤติ (๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)    
ใหมุงสูการผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบตางๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะสูงผลกระทบตอความมั่นคงทางอาหาร  
ของโลกนอกจากน้ัน ยังมีขอจํากัดและความเสี่ยงสําคัญจากการเขาสูสังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกรอน ทั้งน้ีโครงสรางประชากรโลกที่เขาสูสังคมสูงวัยแมจะสงผลใหเกิดโอกาส      
ทางธุรกิจใหม ๆ แตมีความเสี่ยงใหเกิดการแยงชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันตอการใชจายงบประมาณ 
ดานสวัสดิการและสาธารณสุขเพิ่มข้ึนในหลาย ๆ ประเทศกลายเปนความเสี่ยงดานการคลังที่สําคัญ สําหรับภาวะ     
โลกรอนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนกอใหเกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากข้ึนน้ันกดดัน      
ใหตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินธุรกิจการดํารงชีวิตการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากข้ึน  
ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาใหมีความทั่วถึงมากข้ึนประกอบกับจํานวนประชากร 
ที่เพิ่มข้ึนจะสงผลใหความเปนเมืองที่เติบโตอยางตอเน่ือง ตามมาดวยการมีขอกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ         
ที่เกี่ยวเน่ืองกับลักษณะการใชพื้นที่ และความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ภายใตเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกลาว        
การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใชระบอบประชาธิปไตยและการปฏิบัติให
เปนไปตามสิทธิมนุษยชนจะเขมขนมากข้ึนสําหรับสถานการณและสภาพแวดลอมภายในประเทศไทยน้ัน ผลของการ
พัฒนาต้ังแตอดีตถึงปจจุบันทําใหประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงข้ึนตามลําดับ โดยถูกจัดอยูในกลุมประเทศระดับ 
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รายไดปานกลางมาต้ังแตป ๒๕๓๑ และไดขยับสูงข้ึนมาอยูในกลุมบนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางต้ังแตป
๒๕๕๓ และลาสุดในป ๒๕๕๗ รายไดประชาชาติตอหัวเพิ่มข้ึนเปน ๕,๗๓๙  2 ดอลลารสรอ. ตอปฐานการผลิตและ
บริการหลากหลายข้ึน ฐานการสงออกสินคาอุตสาหกรรมใหญข้ึนมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแขงขัน
และมีสวนแบงในตลาดโลกสูงข้ึนและสรางรายไดเงินตรา 

2.ขอมูลดังกลาวเปนขอมูล GNI per Capita (GDP per Capita อยูที่ ๖,๐๔๑ ดอลลารสรอ. ตอหัวตอป) โดย 
สศช.ตางประเทศในระดับสูง อาทิ กลุมยานยนต อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟาอุตสาหกรรมอาหารสินคาเกษตร
การทองเที่ยวและบริการดานสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญข้ึนสงผลใหการจางงานเพิ่มข้ึนเปน ๓๘.๑ ลานคนจาก
ประชากรวัยแรงงาน  ๓๘.๖ ลานคน อัตราการวางงานเฉลี่ยไมถึงรอยละ ๑ ปญหาความยากจนจึงลดลงตามลําดับ  
จากรอยละ ๒๐.๐ ในป ๒๕๕๐ เปนรอยละ ๑๐.๙ ในป ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีข้ึนในทุกระดับ โอกาสการไดรับ
การศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ และการคุมครองทางสังคมอื่น ๆ รวมถึง
การเขาถึงทรัพยากรตาง ๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีข้ึนตามลําดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเปน
สากลมากข้ึน ความรวมมือระหวางประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อเปนกลไกและ
ชองทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเมือง ของประเทศก็มีความกาวหนาไปมาก รวมทั้งกรอบ
ความรวมมือที่ชวยทําใหประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานตางๆไปสูระดับสากลก็มีความคืบหนามากข้ึน
นอกจากน้ัน ประสบการณในชวงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในป ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ไดสงผลใหภาครัฐและภาคเอกชน
ปรบัตัวในการบริหารความเสีย่งและสรางภูมิคุมกนัใหดีข้ึนตามแนวคิดการบรหิารจัดการที่ดีอันไดแก การดําเนินการที่มี
ประสิทธิภาพ โปรงใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบไดอยางเปนระบบดีข้ึน มีการกํากับดูแลวินัยทางการเงินการคลัง     
ที่กําหนดกรอบของความย่ังยืนทางการคลังเปนแนวปฏิบัติที่ดีข้ึนและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากข้ึน และฐานะเงิน
สํารองระหวางประเทศอยูในระดับสูงมีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมายกฎระเบียบตางๆไดมีการดําเนินการอยางเปน
ระบบมากข้ึน สรางความเปนธรรมใหกับกลุมตาง ๆ สามารถคุมครองผูบริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอา
เปรียบไดดีข้ึน ชวยสรางบรรยากาศของการแขงขันในตลาดและสนับสนุนใหการดําเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความ
สะดวกคลองตัวมากข้ึนแตประเทศไทยก็ยังมีจุดออนในเชิงโครงสรางหลายดาน ทั้งทางเศรษฐกิจสังคม และการเมือง 
จุดออนสําคัญของประเทศไทย ไดแก โครงสรางประชากรสูงอายุมากข้ึนตามลําดับ แตคุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังตํ่าและ
การออมไมเพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุมทักษะฝมือสูงและกลุมทักษะฝมือระดับลางผลิตภาพแรงงาน
โดยเฉลี่ยยังตํ่า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมตํ่าตองอาศัยการเพิ่มปริมาณเปนแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่
โครงสรางเศรษฐกิจมีสัดสวนภาคการคาระหวางประเทศตอขนาดของเศรษฐกิจสูงกวาเศรษฐกิจภายในประเทศมาก   
จึงมีความออนไหวและผันผวนตาม ปจจัยภายนอกเปนสําคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตตํ่า  
โดยที่การใชองคความรูเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลคายังมีนอย การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนายังไม
เพียงพอ การวิจัยที่ดําเนินการไปแลวไมถูกนํามาใชใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจและสังคมไดอยางคุมคา การพัฒนา
นวัตกรรมมีนอยสําหรับการดําเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการ จึงสิ้นเปลืองงบประมาณ             
การดําเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาดความตอเน่ือง ประสิทธิภาพตํ่า ขาดความโปรงใส และขาดความรับผิดชอบ 
ขณะที่ปญหาคอรรัปช่ันเปนวงกวาง การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสรวมทั้งการบริหารจัดการนํ้ายังไม
เปนระบบโครงขายที่สมบูรณและลาชา การบังคับใชกฎหมายยังขาดประสทิธิผลและกฎระเบียบตางๆ ลาสมัยไมทันกับ
การเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปญหาดานคุณธรรมจรยิธรรมไมเคารพสิทธิผูอื่นและไมยึดผลประโยชนสวนรวมเปนสาํคัญ
ขณะที่ความเหลื่ อมล้ําและความแตกแยกในสั งคมไทยยังเปนปญหาที่ท าทายมาก รวมทั้ งปญหาในดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมที่เผชิญกับภาวะขยะลนเมืองและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงในทุกดานทั้งน้ีปจจัย
และเงื่อนไขภายในประเทศที่จะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่สําคัญ ไดแก การเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ประชากรสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ ในระยะเวลา ๑๕ – ๒๐ ปตอจากน้ีไป จะมีนัยยะที่สําคัญย่ิงตอการพัฒนา
ประเทศกําลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานลดลงผูสูงอายุจะเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วยอมสงผลตอศักยภาพทางเศรษฐกิจของ 
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ประเทศ รูปแบบการใชจายการลงทุนและการออม ตลอดจนคาใชจายดานสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับขอจํากัด ดานทรัพยากร ทั้งดานแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มี
นัยยะตอตนทุนการผลิตและสภาพแวดลอมความเปนอยูของประชาชน นอกจากน้ันปญหาความเหลื่อมลาในมิติตาง ๆ 
ก็มีนัยยะตอการสรางความสามัคคีสมานฉันทในสังคม ขอจํากัดตอการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย ความจําเปนในการ
ลงทุนเพื่อยกระดับบริการทางสังคมและโครงสรางพื้นฐานที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและการปฏิรูปกฎระเบียบและ
กฎหมายที่ทําใหเกิดความเปนธรรมและลดความเหลื่อมลาและที่สําคัญเงื่อนไขจําเปนที่ตองปรับตัวคือการแกปญหา
ความออนแอของการบริหารราชการแผนดิน ที่ทําใหจําเปนตองเรงปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อใหเกิดการ
บริหารราชการที่ดีโครงสรางที่เปนจุดออนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปรงใสดังกลาวจะสงผล
ใหประเทศไทยย่ิงตองเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากข้ึนภายใตสถานการณที่กระแสโลกาภิวัฒนเขมขนข้ึน    
เปนโลกไรพรมแดนอยางแทจริง โดยที่การเคลื่อนยายของผูคน สินคาและบริการ เงินทุน องคความรูเทคโนโลยีขอมูล
และขาวสารตาง ๆ เปนไปอยางเสรีสงผลใหการแขงขันในตลาดโลกรุนแรงข้ึนโดยที่ประเทศตาง ๆ เรงผลักดันการเพิ่ม
ผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแขงขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและขอจํากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศ    
ผันผวนรุนแรงตอการดําเนินธุรกิจและการดําเนินชีวิตของผูคนก็เพิ่มข้ึน กฎเกณฑและกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมี
ความเขมงวดมากข้ึนทั้งในเรื่องการปลดปลอยมลพิษ สิทธิมนุษยชนและกฎระเบียบทางการเงิน เปนตน เงื่อนไขตาง ๆ 
ดังกลาวจะเปนแรงกดดันใหประเทศไทยตองปรบัตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอยางชาญฉลาดมากข้ึน โดยที่การ
ปรับตัวจะตองหย่ังรากลกึลงไปถึงการเปลีย่นแปลงในเชิงโครงสรางเพื่อแกจุดออนและควบคูไปกับการสรางกลไกเชิงรุก
ใหจุดแข็งของประเทศเปนประโยชนสูงสุดแกประชาชนสวนใหญของประเทศ ซึ่งหากไมสามารถแกปญหาและปฏิรูป  
ใหสัมฤทธ์ิผลไดในระยะ ๔ - ๕ ป ตอจากน้ีไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแขงขัน รายไดเฉลี่ยของ
ประชาชนจะไมสามารถยกระดับใหดีข้ึนไดคุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังตํ่าและปญหาความเหลื่อมลาจะรุนแรงข้ึน รวมทั้ง
ทรัพยากรจะรอยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไมสามารถย่ังยืนไปไดในระยะยาวทั้งน้ี
เงื่อนไขในปจจุบันและแนวโนมการเปลีย่นแปลงในอนาคตในทุกมิติจะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศไทยอยางมาก 
โดยเฉพาะอยางย่ิงลักษณะในเชิงโครงสรางทัง้ทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้งที่เปนจุดแข็งและเปนจุดออนที่
จะตองเผชิญและผสมผสานกับปจจัยภายนอกและกอใหเกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศ
ไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหลาน้ีไดน้ัน จําเปนจะตองมีการ
วิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยางรอบดาน ขณะเดียวกันตองวิเคราะหศักยภาพภายในประเทศ      
เพื่อเตรียมความพรอมของประเทศตอการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ันโดยที่ประเทศไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปน
ระบบขนานใหญเพื่อใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลก ยืดหยุน
ปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลง 
บริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติไดไมวาจะเปนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคม การลงทุน       
เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษยการปรับเปลี่ยน คานิยมและวัฒนธรรมการดํารงชีวิต         
การทํางาน และการเรียนรูซึ่งจําเปนอยางย่ิงที่จะตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการดําเนินการรวมกันอยาง
เปนเอกภาพ มีการจัดลําดับความสําคัญและแบงหนาที่รับผิดชอบอยางชัดเจนของผูที่เกี่ยวของกับประเด็นปญหาน้ันๆ 
ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะตองกําหนดเปนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะยาวเพื่อกําหนดวิสัยทัศนและ
เปาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทํางานของภาคสวนตางๆ เพื่อใหขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู
เปาหมายที่กําหนดไวดังน้ัน จึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรที่เหมาะสมเพื่อแกไขจุดออนและเสริมจุดแข็งใหเอื้อตอ
การพัฒนาประเทศน้ันเพื่อใหบรรลซุึ่งเปาหมายการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติในการที่จะใหประเทศไทย
มีความมั่นคงในทุกดานคนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งค่ัง และประเทศสามารถพัฒนาไปไดอยางย่ังยืนทั้งน้ี        
การวิเคราะหใหไดขอสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดออน โอกาสและขอจํากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะนําไปสูการ
กําหนดตําแหนงเชิงยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศที่ชัดเจนและไดรับการยอมรับรวมกันในสังคมไทยที่จะสงผล 
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ใหเกิดการผนึกกําลังและระดมทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคลองกัน 
การดําเนินการมีบูรณาการและเปนเอกภาพภายใตการมองภาพอนาคตของประเทศที่เปนภาพเดียวกันอยางไรก็ตาม
ในชวงที่ผานมา ประเทศไทยมิไดมีการกําหนดวิสัยทัศนประเทศ เปาหมายและยุทธศาสตรของประเทศในระยะยาว 
การบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารจงึใหความสําคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมี
การเปลี่ยนรัฐบาล  ก็ทําใหการดําเนินนโยบายขาดความตอเน่ือง ถือเปนการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากร  
ของประเทศ  ดังน้ันเพื่อเปนการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผนดินของประเทศไทยใหมีเปาหมายการพัฒนา      
ในระยะยาวและเพื่อเปนการกําหนดใหฝายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะตองขับเคลื่อนประเทศไปสูเปาหมายที่เปน      
ที่ยอมรับรวมกันและเปนเอกภาพ ประเทศไทยจําเปนจะตองมี“ยุทธศาสตรชาติ” ซึ่งภายใตยุทธศาสตรชาติประเทศ
ไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญ เพื่อใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เหมาะสมกับ ภูมิทัศนใหมของโลก ยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมได และ
สามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติไดจะตองมีการกําหนด
วิสัยทัศน เปาหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศใหสอดคลองกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและ
ความทาทายตางๆ ของบริบทโลกและบริบทการพัฒนาภายในประเทศการกําหนดใหมี“ยุทธศาสตรชาติ” เพื่อเปน
ยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พรอมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการ
แผนดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหสามารถนําไปสูการปฏิบัติอยางจริงจังจะชวยยกระดับคุณภาพของประเทศไทย
ในทุกภาคสวนและนําพาประเทศไทยใหหลุดพนหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปญหาที่เกิดข้ึนในปจจุบัน          
ทั้งปญหาทางเศรษฐกิจปญหาความเหลื่อมล้ํา ปญหาการทุจริตคอรัปช่ัน และปญหาความขัดแยงในสังคมรวมถึง
สามารถรับมือกับภัยคุกคามและบรหิารจดัการกับความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนในอนาคตและสามารถเปลี่ยนผานประเทศไทย
ไปพรอม ๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนใหมของโลกไดซึ่งจะทําใหประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสําคัญในเวทีโลก 
สามารถดํารงรักษาความเปนชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและคนไทยในประเทศมีความอยูดีมี 
สุขอยางถวนหนากันสาระสําคัญของยุทธศาสตรชาติซึ่งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติกําลังดําเนินการยกรางอยู
ในขณะน้ีน้ัน  จะประกอบดวย วิสัยทัศนและเปาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนตองการบรรลุรวมกัน รวมทั้งนโยบาย
แหงชาติและมาตรการเฉพาะซึ่งเปนแนวทาง ทิศทาง และวิธีการที่ทุกองคกรและคนไทยทุกคนตองมุงดําเนินการไป
พรอมกันอยางประสานสอดคลอง เพื่อใหบรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนตองการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งค่ัง และย่ังยืน    
ในทุกสาขาของกําลังอํานาจแหงชาติอันไดแกการเมืองภายในประเทศ การเมืองตางประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา 
การทหารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

             ๒.๒ วิสัยทัศน 
วิสัยทัศน“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ังย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง”หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน” ทั้งน้ีวิสัยทัศนดังกลาวจะตองสนองตอบตอ
ผลประโยชนแหงชาติ อันไดแกการมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ การดํารงอยูอยางมั่นคง ย่ังยืน
ของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูอยางมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกัน      
ในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมีความมั่นคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักด์ิศรีของความ    
เปนมนุษย ในยุทธศาสตรชาติฉบับน้ีไดอธิบายคําวา“มั่นคงมั่งค่ังย่ังยืน”ไวแลวซึ่งครอบคลุมความหมายในทุกมิติของ
ประเทศพัฒนาแลว ความเจริญเติบโตของชาติ ความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชนความย่ังยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติ
ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศและการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกัน      
ดานความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักด์ิศรีไมเปนภาระของโลกและสามารถ
เกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ดอยกวา 
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
 เน่ืองจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติฉบับที่ 11 จะสิ้นสุดลงในเดือนกนัยายน 2559 สถาบัน
พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จึงขอสรุปทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 จากเอกสาร          
เรื่อง “ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12” และเอกสารประกอบการประชุมประจําป 
2558 ซึ่งจัดทําโดย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดังน้ี 

  1. กรอบวิสัยทัศนและเปาหมาย 
มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทย จากประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูง มีความมั่นคง และย่ังยืน 
สังคมอยูรวมกันอยางมี ความสุข และนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน” ของประเทศ 
 2.ตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning) 
ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงที่มีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดานการขนสงและโลจิสติกส 
ของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรอินทรีย
และเกษตรปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 3. เปาหมายการพัฒนา ประกอบดวยเปาหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพดังน้ี 
       3.1 การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง โดยเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ย
ไมตํ่ากวารอยละ 5 ตอป ผลิตภาพการผลิตเพิ่มข้ึนไมตํ่ากวาเฉลี่ยรอยละ 2.5 ตอป การลงทุนรวมขยายตัวไมตํ่ากวา
เฉลี่ยรอยละ 8 
   3.2 การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสราง สังคมสูง
วัยอยางมีคุณภาพ 
   3.3 การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากข้ึน บริการ
ทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางทั่วถึง 
   3.4 การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคม
ที่เปนมิตรตอสิ่ งแวดลอม เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบั ติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ            
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีการบริหารจัดการนํ้าใหสมดุล 
   3.5 การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ 
 
 4. แนวทางการพัฒนา 
   4.1 การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
โดยการสงเสริมการวิจัยและพัฒนา พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ผลักดันใหผูประกอบการมบีทบาทหลักดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนตางชาติใหเขามาลงทุนใน R&D Center 
ตลอดจนผลักดันงานวิจัยใหใชประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ ใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญาจัดทํา 
Technology Roadmap ส งเสริมอุ ตสาหกรรม  Carbon Fiber การพัฒ นาผลิตภาพแรงงาน  การส งเสริม
ผูประกอบการที่ เขมแข็งและพาณิชยดิจิตอล เรงลงทุนและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง            
เพื่อเช่ือมโยงพื้นที่เศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงขายรถไฟใหเปนโครงขายหลัก
ในการเดินทางและขนสงของประเทศ 
   4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมี
คุณภาพ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ การยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง การพัฒนาดานสุขภาพ โดยสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการแพทยเพื่อรองรับการเปนสังคมผูสูงอายุ 
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   4.3 การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม โดยยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบ
อาชีพ การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิข้ันพื้นฐาน สรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร การเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค 
   4.4 การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง การลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน
และสิ่งอํานวยความสะดวกของเมือง การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเช่ือมโยงกับเพื่อนบาน สงเสริมการลงทุน 
การคาชายแดน และจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
   4.5 การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม       
การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียวใชประโยชนจากทุนธรรมชาติโดยคํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพการ
ฟนตัวปกปองรักษาทรัพยากรปาไม การสงเสริมการบรโิภคที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอม สรางระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใชแลว 
ที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู Zero Waste Society การสงเสริมการผลิต การลงทุน และการสรางงานสีเขียว       
การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ การเพิ่มขีด
ความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดาน
ภัยพิบัติ 
   4.6 การบริหารราชการแผนดินที่มปีระสทิธิภาพ การสรางความโปรงใส การพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐใหมีความเปนมืออาชีพและเพียงพอ เพื่อใหระบบราชการเล็กแตมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพสูง การ
พัฒนา อปท. ใหสามารถรับมอืการเปลี่ยนแปลง การสรางระบบตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
อยางย่ิงการติดตาม ประเมินผลโครงการที่ใชจายงบประมาณมากและมีผลกระทบในวงกวาง 
 
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 

(สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว) 
วิสัยทัศน 

  “ศูนยกลางการคาการลงทุนแหงอินโดจนี ฐานการผลิตอุตสาหกรรมกาวหนาระดับประเทศแหลงผลิต
สินคาเกษตรมาตรฐานสากล เสนทางทองเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม” 
 
  เปาประสงครวม 

1. เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางมีเสถียรภาพ 
2. มีความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสากล 
3. คุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีและย่ังยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1   พัฒนาระบบโลจิสติกสเพื่อเปนศูนยกลางการคาการลงทุนภาคตะวันออกของอินโดจีน และ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2   พัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยวสินคาและบริการ ใหไดมาตรฐานโดยคํานึงถึงชุมชนและ
สิ่งแวดลอม 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3   พัฒนาปจจัยการผลิตและระบบโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อใหสินคาเกษตรได
มาตรฐานสากล เช่ือมโยงตลาดรองรับการคาเสรี 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4   พัฒนาเทคโนโลยีและยกระดับมาตรฐานฝมือแรงงานสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการลงทุน 
เพื่อรองรับการเติบโตทางอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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แผนพัฒนาจังหวัดนครนายก   
 ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครนายก   

วิสัยทัศนและพันธกิจ 
 1.  วิสัยทัศนจังหวัดนครนายก 
     “เมืองทองเที่ยวงามตา  พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจกาวหนา พัฒนาการศึกษาประชาชน  
มีสวนรวม” 
 2.  พันธกิจ 
  เพื่อใหการพัฒนาจังหวัดนครนายกในระยะ 4 ป (พ.ศ.2556 – 2560) มุงไปสูวิสัยทัศน
ภายใตแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงไดกําหนดพันธกิจการพัฒนาจังหวัดนครนายก  ดังน้ี 
  1) การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และสงเสริมการทองเที่ยว 
  2) การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเปนอยูของประชาชน 
  3) การพัฒนา ปรับปรุง บํารุงรักษา สิ่งสาธารณูปโภค/สาธารณูปโภค/โครงสรางพื้นฐาน 
  4) การบริหารจัดการที่ดี 
วัตถุประสงคและเปาหมายหลัก 
 เพื่อไปสูวิสัยทัศนการพัฒนาจังหวัดนครนายกในระยะ 4 ป (พ.ศ.2556–2560) จึงไดกําหนด
วัตถุประสงคและเปาหมายหลักของการพัฒนาไว  ดังน้ี 

 1.  วัตถุประสงค 
  1) เพื่อเสริมสรางใหทรัพยากรธรรมชาติคงความอุดมสมบูรณควบคูกับการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมใหเปนฐานรองรับการพัฒนาและการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศนและวัฒนธรรม และการพัฒนาดาน
การเกษตรใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 
  2)  เพื่อพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมบนความอุดมสมบูรณ    
ดวยธรรมชาติ (โอสถธรรมชาติ) 
  3) เพื่อพัฒนาการเกษตรใหมีคุณภาพ และการรวมกลุมอาชีพ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  4) เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีองคความรูที่สามารถรองรับการบริการการทองเที่ยว  
และการเกษตร  ตลอดจนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีความสามารถในการแขงขัน 
  5) เพื่อพัฒนาเมืองและชุมชนใหมีสภาพแวดลอมที่ดี  มีความปลอดภัย และมีโครงสราง
พื้นฐานที่ไดมาตรฐาน  ภายใตการวางและจัดทําผังเมือง  ตลอดจนใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

                          2.  เปาหมายหลัก 
  เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว จึงไดกําหนดเปาหมายหลักในการพัฒนาจังหวัด
นครนายก  ระยะ 4 ป  (พ.ศ. 2556–2560)   ดังน้ี 
  1) เปาหมายการรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม 
   รักษาฟนฟูพื้นที่ปาไม  ปาอนุรักษ  และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหอยูในระดับ        
ที่เหมาะสม ไมเปนภัยตอระบบนิเวศ ตลอดจนรักษาคุณภาพนํ้าในลุมนํ้าและแหลงนํ้าธรรมชาติ  รองรับการพัฒนาและ
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม  ตลอดจนมีกิจกรรมและสิ้นคาเพื่อการทองเที่ยวหลากหลาย 
  2) เปาหมายการพัฒนาดานการเกษตรและปรับปรุงฟนฟูทรัพยากรดินและนํ้า 
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   สงเสริมและพัฒนาใหเปนแหลงเกษตรกรรมที่ผลิตสินคาเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย  และ
ไดมาตรฐาน  ตลอดจนปรับปรุงและฟนฟูทรัพยากรดินและนํ้าใหเหมาะแกการเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการรวมกลุม
อาชีพ  เพื่อใหสามารถลดรายจาย  และพึ่งพาตนเองไดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  3) เปาหมายการพัฒนาการศึกษา  คุณธรรม  จริยธรรม  และการเรียนรู 
   ใหคนไดรับการพัฒนาความรูต้ังแตข้ันพื้นฐาน ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ความสามารถอยางมีคุณภาพรองรบัการบริการทางการทองเที่ยวและการเกษตร รวมทั้งมีทักษะในการประกอบอาชีพ
และมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต 
  4) เปาหมายการพัฒนาใหเปนเมืองนาอยู 
   พัฒนาเมืองรองรับการสงเสริมการทองเที่ยว และเอื้อประโยชนตอการลงทุน โดยเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว การจัดการขยะและของเสีย การใชจุลินทรียในนํ้าเพื่อลดปญหานํ้าเสียจากครัวเรือน ตลอดจนพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน การบริการดานการขนสงใหไดมาตรฐานภายใตการวางและจัดผังเมือง และการใชประโยชนที่ดิน
อยางมีระบบ รวมทั้งใหประชาชนไดรับการยกระดับคุณภาพชีวิต  การสงเคราะหชวยเหลือและมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 
 
1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครนายก  
 1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว 
 1.1  การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 1.2  การพัฒนาแหลงทองเที่ยวสินคาและบริการ 
 2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1  สงเสริมการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา
ทองถ่ิน 
 2.2   การ เฉลิมพ ระ เกียร ติพ ระบาทสม เด็จพระเจ าอ ยู หั ว  สม เด็จพ ระนางเจ า
พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ การเทิดพระเกียรติ/การเทิดทูนและปกปองสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย และสงเสริมการจัดงานรัฐพิธีอื่น ๆ 
 2.3  สงเสริม สนับสนุน การสาธารณสุข การกีฬา นันทนาการ 
 2.4  สงเสริม สนับสนุน งานการสังคมสงเคราะหเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผูสูงอายุ 
ผูพิการและผูดอยโอกาส 
 3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 3.1  การกอสราง ซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษา โครงสรางพื้นฐาน การคมนาคม  ทางบก 
ทางนํ้า 
 3.2  การวิศวกรรมจราจร 
 3.3  การขยายเขตบริการไฟฟา – ประปา 
 3.4  การสงเสริมสนับสนุนการผังเมือง 
 3.5  การพัฒนาระบบชลประทาน แหลงนํ้าคูคลอง เพื่อการบริโภค อุปโภค การเกษตร   
และอื่น ๆ 
 4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร 
 4.1  การสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย/การสรางเครือขาย/การมีสวนรวม 
ในการพัฒนาทองถ่ิน 
 4.2  การสงเสริมใหผูนําทองถ่ิน ผูนําชุมชน และประชาชน มีศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ิน 
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4.3  การพัฒนาองคกรและบุคลากร 

  5) ยุทธศาสตรการสงเสริมจังหวัดอัจฉริยะตนแบบ 
  5.1  การสงเสริม สนับสนุน การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การสงเสริมความรู และการ
จัดใหมีเครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติงานสงเสริมจังหวัดอัจฉริยะ 
 5.2  สงเสริมการจัดทําฐานขอมูลและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
 
2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
        2.1 วิสัยทัศน “พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ชวยกันคิดชวยกันทํา การเกษตรกาวหนาแบบยั่งยืน 
บานเมืองนาอยู” 
  วิสัยทัศน (Vision)   หมายถึง  ความคาดหวังในอนาคตขององคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย   
ที่ตองการ โดยมิไดกําหนดวิธีการไวเปนขอความ ซึ่งกําหนดทิศทางของพันธกิจ/ภารกิจ เปนสถานภาพอยางใดอยาง
หน่ึง หรือหลายๆ อยาง ที่องคการบริหารสวนตําบลมุงหมาย มุงหวัง หรือประสงคจะเปน หรือ จะมีในอนาคต 
 

วิสัยทัศนการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย 
การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ สรางงาน

สรางรายได สงเสริมพัฒนากลุมอาชีพ  ฝมือแรงงานและภูมิปญญาทองถ่ิน บนรากฐานที่ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเอง
ได ตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง สนับสนุนการทองเทีย่วเชิงอนุรกัษ บํารุงรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหกับชุมชน   

 
จาก วิสัยทัศน  ที่ไดกําหนดข้ึนมาไดแสดงถึงภาพความมุงหวังในอนาคตที่องคการบริหารสวนตําบล 

มุงหมายมุงหวัง หรือประสงคจะเปนหรือจะมีในอนาคตของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย ที่ตองการ
ใหเกิดข้ึนในสังคมของทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย โดยแปลงไปสูนโยบายการบริหารงานและการ
พัฒนาทองถ่ิน  6  ดาน  ดังน้ี 
 

 

1.1  นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐานโดยมีแนวทาง  คือ 
1.1.1 ปรับปรุง พัฒนา สนับสนุนและบูรณะระบบสาธารณูปการข้ันพื้นฐาน เชน ถนน  ทอระบายนํ้า  

ไฟฟาสาธารณะ  ประปา  ใหไดมาตรฐาน และครอบคลุมทั่วพื้นที่ของหมูบาน เพื่อใหเขาถึงความตองการของ
ประชาชน 

1.1.2 จัดใหมีนํ้าสะอาด  เพื่ออุปโภคและบริโภคใหเพียงพอตอความตองการของประชาชน เชน  
ขยายเขตประปา  เปนตน 

1.1.3  ปรับภูมิทัศนของชุมชนใหนาอยูอาศัย เชน ปรับปรุงไหลถนนหนทางใหสะอาดและปลอดภัย 
จัดสถานที่พักผอนหยอนใจ และสถานที่ออกกําลังกาย สําหรับประชาชนในชุมชน เชน ลานกีฬาตานยาเสพติด 

1.1.4 ควบคุมการปลูกสรางอาคารใหเปนไปตามกฎหมาย 

  1.1.5 ปรับปรุงอาคารสํานักงานใหมีความสะอาด  และมีความพรอมในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการ
บริการประชาชน และผูที่มาติดตอราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

1.2  นโยบายดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยมีแนวทาง  คือ 
1.2.1 สนับสนุนและสงเสริมงานอาสาสมัครชุมชนทุกประเภท ใหมีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ 

เปนไปตามมาตรฐาน 
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1.2.2  สงเสริม และปลูกจิตสํานึกใหชุมชนไดมีสวนรวมในอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอมดวยตนเอง 

1.3  นโยบายดานการเมือง  การบริหารและการบริการโดยมีแนวทาง  คือ 
1.3.1  สงเสริมดานการเมืองการปกครอง ตามระบบประชาธิปไตยโดยมุงเนนใหประชาชนเขามามี

สวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ  ขององคการบริหารสวนตําบล 
1.3.2  สงเสริมและสรางขวัญกําลังใจ ความสามัคคีใหเกิดข้ึนกับบุคลากรในองคกรโดยบริหารงาน

บนพื้นฐานความถูกตอง  ยุติธรรมและความโปรงใส  โดยยึดหลักคุณธรรม  รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมี
จิตสํานึกในการปฏิบัติหนาที่  และการบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและถูกตอง ตามระเบียบข้ันตอน
ของกฎหมาย  เชน  การติดตอประสานงาน  การรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน จะตองดําเนินการดวยความรวดเร็ว
และมีความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ 

1.3.3  สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมและการรบัฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวน ทั้งหนวยงาน
รัฐภาคเอกชน  ภาคประชาชน  ในการวางแผนพัฒนา  และปรับปรุงใหองคการบรหิารสวนตําบล  พระอาจารย พัฒนา
ไปสูสิ่งที่ดีย่ิงข้ึนตอไป 

1.4  นโยบายดานพัฒนาคุณภาพชีวิต  สังคมและชุมชนโดยมีแนวทาง  คือ 
1.4.1 เพิ่มศักยภาพ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีคุณภาพสูมาตรฐาน  เพื่อดูแลเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของพี่นองประชาชน 
1.4.2  สนับสนุนและสงเสริม  ใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลพระอาจารยทุกภาคสวน   

ใหไดรับการศึกษาเพิ่มเติม  พรอมทั้งจัดสงบคุลากรเขารบัการอบรมหลักสตูรตางๆอยางสม่าํเสมอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
และมีทักษะในการปฏิบัติงานใหสูงข้ึน 

1.4.3  พัฒนาคุณภาพชีวิตแกผูยากไร  คนพิการ  คนชรา  คนดอยโอกาส ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
และสามารถชวยเหลือและพึ่งพาตนเองได  รวมทั้งพัฒนาเด็กและเยาวชน  องคกรสตรีเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย 

1.4.4  สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนในชุมชนมีความสามัคคี  ปรองดองกัน 
 

1.5  นโยบายดานการศึกษา  กีฬา  ศาสนา  และวัฒนธรรมประเพณีโดยมีแนวทาง  คือ 
1.5.1 สนับสนุนใหมีการพฒันาศูนยเด็กเลก็ในความรับผิดชอบใหมีมาตรฐานที่สูงข้ึนโครงการตอยอด

การศึกษา 

1.5.2 สนับสนุน  และสงเสริมใหประชาชนและชุมชนไดมีสวนรวมในการอนุรักษและฟนฟู 

วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน 

1.5.3 สงเสริมและสนับสนุนการปลูกฝงคานิยมที่ดีตอการศึกษาและกีฬา รวมทั้งสนับสนุนวัสดุ

อุปกรณการกีฬาใหกับชุมชนอยางสม่ําเสมอ เพื่อสงเสรมิสขุภาพอนามัยของประชาชนใหมีความแข็งแรงทั้งรางกายและ

จิตใจ 

           1.6  นโยบายดานเศรษฐกิจ  โดยมีแนวทาง  คือ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
1.6.1 จัดระบบการจัดสรรเงินงบประมาณลงสูหมูบานดวยความเปนธรรม และสอดคลองกับปญหา

ความตองการของประชาชน ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีใหทันสมัยเพื่อรองรับการความเจริญเติบโตดานเศรษฐกิจ
และสังคม 
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1.6.2 จัดหางบประมาณจากหนวยงานภายนอก  มาสนับสนุนโครงการตาง ๆ 

1.6.3 สงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ การฝกอบรมอาชีพและการรวมกลุมอาชีพตางๆ 
 

     2.2 ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย  มี  6  ยุทธศาสตร  ดังน้ี 
1) ยุทธศาสตรท่ี 1   การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  ประกอบดวย  5  แนวทางการพัฒนา 

1.1 แนวทางกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม ขยายเขตประปา และจัดหานํ้าสะอาด เพื่ออุปโภค 
– บริโภค 

1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบไฟฟาแสงสวาง และไฟฟาใหราษฎร 
       1.3 แนวทางการพัฒนา การวางผังเมือง – ผังชุมชน 
     1.4 แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรงุ บํารุงรกัษา ถนน สะพาน และทางเทา 
   1.5 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการจราจรและเสนทางคมนาคมในหมูบาน 
  2) ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 3 แนวทาง        
การพัฒนา 

2.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบกําจัดขยะมูลฝอย และระบบบําบัดนํ้าเสีย 
2.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสงเสริมใหแหลงทองเที่ยว / สวนสาธารณะ 
2.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และฟนฟูสภาพ
สิ่งแวดลอม 

3) ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร/การจัดระเบียบชุมชน สังคม 
ประกอบดวย   3  แนวทางการพัฒนา  

3.1 แนวทางการพัฒนา ดานสงเสริมการใหบริการที่ดีแกประชาชน 
3.2 แนวทางการพัฒนา ดานสงเสริม สนับสนุน ใหมีการเลือกต้ังอยางบริสุท ธ์ิและ

 ยุติธรรม 
3.3 แนวทางการพัฒนา ดานสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

4)  ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต ประกอบดวย 4 แนวทางการพัฒนา 
4.1 แนวทางการพัฒนาดาน ใหการสงเคราะหผูดอยโอกาสในสังคม ผูสูงอายุ ผูพิการ     
และครอบครัวผูปวยติดเช้ือเอดส 
4.2 แนวทางการพัฒนา รณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
4.3 แนวทางการพัฒนา ดานสงเสริมใหเกิดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของ 
     ประชาชน 
4.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการพัฒนาการคุณภาพชีวิต และการใหบริการที่ดี แกชุมชน 

5)  ยุทธศาสตรท่ี 5   การพัฒนาดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบดวย 4         
แนวทางการพัฒนา 

5.1 แนวทางการพัฒนา ดานสงเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งใน และนอกระบบ 
5.2 แนวทางการพัฒนา ดานสงเสริมใหความรูแกประชาชนในรูปแบบตางๆ 
5.3 แนวทางการพัฒนา ดานฟนฟูอนุรักษศิลปวัฒนธรรม และประเพณีทองถ่ิน 
5.4 แนวทางการพัฒนา ดานสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน 
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6)  ยุทธศาสตรท่ี 6  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ ประกอบดวย    3  แนวทางการพัฒนา 
 6.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาดานเกษตรดาน ดิน นํ้า อาหาร ที่ปลอดภัย 
 6.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 
 6.3 แนวทางการพัฒนา สงเสริมเทคโนโลยี และการใชขอมูลในการประกอบอาชีพ 
 
 

      2.3 เปาประสงค 
1. เพื่อปรับปรุง พัฒนา สนับสนุนและบูรณะระบบสาธารณูปการข้ันพื้นฐาน เชน ถนน  ทอระบายนํ้า  

ไฟฟาสาธารณะ  ประปา  ใหไดมาตรฐาน และครอบคลุมทั่วพื้นที่ของหมูบาน เพื่อใหเขาถึงความตองการของ
ประชาชน จัดใหมีนํ้าสะอาด  เพื่ออุปโภคและบริโภคใหเพียงพอตอความตองการของประชาชน เชน ขยายเขตประปา 
ปรับภูมิทัศนของชุมชนใหนาอยูอาศัย เชน ปรับปรุงไหลถนนหนทางใหสะอาดและปลอดภัย จัดสถานที่พักผอน    
หยอนใจ และสถานที่ออกกําลังกาย สําหรับประชาชนในชุมชน เชน ลานกีฬาตานยาเสพติด ควบคุมการปลูกสราง
อาคารใหเปนไปตามกฎหมาย ปรับปรุงอาคารสํานักงานใหมีความสะอาด  และมีความพรอมในการปฏิบัติงาน เพื่อให
การบริการประชาชน และผูที่มาติดตอราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 

2.เพื่อจัดระบบการจัดสรรเงินงบประมาณลงสูหมูบานดวยความเปนธรรม และสอดคลองกบัปญหา
ความตองการของประชาชน ปรับปรุงระบบการจัดเกบ็ภาษีใหทันสมัยเพือ่รองรบัการความเจริญเติบโตดานเศรษฐกจิ
และสงัคม จัดหางบประมาณจากหนวยงานภายนอก  มาสนับสนุนโครงการตาง ๆ สงเสริมและสนับสนุนการประกอบ
อาชีพ การฝกอบรมอาชีพและการรวมกลุมอาชีพตางๆ 

3. เพื่อสนับสนุนใหมีการพัฒนาศูนยเด็กเล็กในความรบัผดิชอบใหมีมาตรฐานที่สูงข้ึนโครงการตอยอด

การศึกษา สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนและชุมชนไดมีสวนรวมในการอนุรักษและฟนฟู วัฒนธรรมและประเพณี

อันดีงามของทองถ่ิน สงเสริมและสนับสนุนการปลูกฝงคานิยมที่ดีตอการศึกษาและกีฬา รวมทั้งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ

การกีฬาใหกับชุมชนอยางสม่ําเสมอ เพื่อสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนใหมีความแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ 

 

4. เพื่อสนับสนุนและสงเสริมงานอาสาสมัครชุมชนทุกประเภท ใหมีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ 
เปนไปตามมาตรฐาน สงเสริมและปลูกจิตสํานึกใหชุมชนไดมีสวนรวมในอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอมดวยตนเอง 

 

5. เพื่อเพิ่มศักยภาพ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีคุณภาพสูมาตรฐาน  เพื่อดูแลเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของพี่นองประชาชนสนับสนุนและสงเสริม  ใหบุคลากรขององคการบริหาร      
สวนตําบลพระอาจารยทุกภาคสวน ใหไดรับการศึกษาเพิ่มเติม  พรอมทั้งจัดสงบุคลากรเขารับการอบรมหลักสูตรตางๆ
อยางสม่ําเสมอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และมีทักษะในการปฏิบัติงานใหสูงข้ึน พัฒนาคุณภาพชีวิตแกผูยากไร  คนพิการ  
คนชรา  คนดอยโอกาส ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  และสามารถชวยเหลือและพึ่งพาตนเองได  รวมทั้งพัฒนาเด็กและ
เยาวชน  องคกรสตรีเขามามีสวนรวมในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย สนับสนุนและสงเสริมให
ประชาชนในชุมชนมีความสามัคคี  ปรองดองกัน 

6. เพื่อสงเสริมดานการเมืองการปกครอง ตามระบบประชาธิปไตยโดยมุงเนนใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลสงเสริมและสรางขวัญกําลังใจ ความสามัคคีใหเกิดข้ึนกับ
บุคลากรในองคกรโดยบริหารงานบนพื้นฐานความถูกตอง  ยุติธรรมและความโปรงใส  โดยยึดหลักคุณธรรมรวมทั้ง 
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พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาที่  และการบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
และถูกตอง ตามระเบียบข้ันตอนของกฎหมาย  เชน  การติดตอประสานงาน  การรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน 
จะตองดําเนินการดวยความรวดเร็วและมีความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติสงเสริมและสนับสนุนการมสีวนรวมและการ
รับฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวน ทั้งหนวยงานรัฐภาคเอกชน  ภาคประชาชน  ในการวางแผนพัฒนา  และปรับปรุง
ใหองคการบริหารสวนตําบล  พระอาจารย พัฒนาไปสูสิ่งที่ดีย่ิงข้ึนตอไป 
 
    2.4 ตัวชี้วัด  
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานโครงสรางพื้นฐาน 

1. รอยละระยะทางของถนนที่ไดมาตรฐาน 
2. รอยละของประชาชนเดินทางสะดวก 
3. รอยละของอบุัติเหตุลดลง 
4. รอยละของครัวเรือนมีนํ้าสําหรบัอุปโภค-บริโภค 
5. รอยละของจํานวนสิ่งปลูกสราง 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1. จํานวนครั้งในการรณรงคสรางจิตสํานึกความตระหนักใน
การอนุรกัษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

2. จํานวนกิจกรรมในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการเมือง การบริหาร/การจัดระเบียบชุมชน 
สังคม  

1. จํานวนบุคลากรทีเ่ขารวมโครงการพัฒนาตนเอง 
2. รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานใน

การพัฒนาทองถ่ิน 
3. รอยละของรายไดเพิ่มข้ึน 
4. รอยละของความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรและ

การใหบริการ 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 

1. รอยละของคุณภาพชีวิตของประชาชนดีข้ึน 
2. รอยละของประชาชนไดรับการสงเสริมอาชีพ 
3. รอยละของความพึงพอใจของประชาชน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

1. รอยละของประชาชนมีการอนุรกัษศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณี 

2. จํานวนโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงเสริมดานศาสนา และ
วัฒนธรรม 

3. จํานวนโครงการ/กจิกรรมเพื่อเฉลมิพระเกียรติ 
4. จํานวนโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงเสริมพฒันาดาน

การศึกษา 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกจิ 1. จํานวนโครงการ/กจิกรรมในการสงเสริมอาชีพ 

2. จํานวนโครงการ/กจิกรรมในการฝกอาชีพ 
3. รอยละของประชาชนที่พึงพอใจ 
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2.5   คาเปาหมาย 

 

ยุทธศาสตร เปาหมาย 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน โดยมุงสรางและบูรณะถนน 
แหลงนํ้า และสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อความเปนอยูที่ดี
ของประชาชน 

 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน ปลูกตนไม 
อนุรักษฟนฟูแหลงนํ้า  
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร/
การจัดระเบียบชุมชน สังคม  

1.พัฒนาขีดความสามารถในการใหบริการประชาชนและการ
ปฏิบัติงาน และพัฒนาอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่
ในการปฏิบัติงาน เพื่อมุงสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
องคกรใหพรอมบริการประชาชน 
2.ดําเนินการแกไขปญหายาเสพติด เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
ใหแก อปพร. เพิ่มประสิทธิภาพการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยและลดอุบัติเหตุบนทองถนน ใหความรูและปลูกจิตสํานึก     
ใหประชาชนมีความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท เพื่อความ
มั่นคงของชาติ 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต 1.พัฒนา สงเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุขของหมูบาน 
การปองกันและระงับโรคติดตอ ควบคุมปองกันโรคระบาด      
ในพื้นที่ 
2.พัฒนาสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับผูสูงอายุ ผูพิการ 
ผูปวยเอดส ผูยากไร และผูดอยโอกาส 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาศาสนา      
และวัฒนธรรม 

 1.พัฒนา สงเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบและนอก
ระบบ 
2.สงเสริมและสนับสนุนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกจิ สงเสริมการเกษตร และสรางอาชีพ เพื่อเพิ่มรายไดใหกับ
ประชาชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
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2.6 กลยุทธ 
 เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย จําเปนอยางย่ิงที่จะตองใหความสําคัญ

กับการวางบทบาทการพัฒนาตําบลพระอาจารยในอนาคตอยางเหมาะสมสอดคลองกับปญหาความตองการของ
ประชาชน รวมทั้งสอดคลองกับศักยภาพและบทบาทหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อที่จะใหประชาชนไดรับ
ประโยชนสูงสุด ดังน้ันจึงใหกําหนดกลยุทธ ดังน้ี 

1. การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3. การบริหารจัดการที่ดี สงเสรมิและสนับสนุนการมสีวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีข้ึน 
5. การบริหารการศึกษา การทํานุบํารุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
6. การสรางความเขมแข็งของชุมชน และสรางรายไดใหกบัประชาชน 

 
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) 

องคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย ใหความสําคัญตอการดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอน และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ในดานตางๆ โดยเฉพาะการปรับปรงุ ฟนฟูพัฒนาการจัดบริการสาธารณะ หรือ
โครงสรางพื้นฐาน ซึ่งถือเปนภารกิจหลักขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตลอดจนการพัฒนาดานการศึกษาฯ อันเปน
รากฐานสําคัญตอการพัฒนาคน พัฒนาประเทศใหมีคุณภาพสูง การพัฒนาที่ย่ังยืน ควบคูกับการพัฒนาดานสังคม 
เศรษฐกิจ สภาพแวดลอมตางๆ ที่เกี่ยวของโดยตรงกับชีวิตความเปนอยูของประชาชน โดยยึดหลักการมีสวนรวมความ
สอดคลองกับนโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาระดับตางๆ รวมถึงการพิจารณาวิเคราะหสภาพปญหาความตองการของ
ประชาชนและความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย จึงกําหนดจุดยืนทาง
ยุทธศาสตรการพัฒนาไว 6 ประเด็นยุทธศาสตร ดังน้ี 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร/การจัดระเบียบชุมชน สังคม 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

 
2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

 ในภาพรวมแลวยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย มุงพัฒนา 6 ดาน ไดแก 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร/การจัดระเบียบชุมชน สังคม
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
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3.การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
 3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 องคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย ไดจัดใหมีการประชาคมเพื่อรวบรวมความคิดเห็นในการพัฒนา
ทองถ่ิน ในการน้ีจึงไดนําขอมูลตางๆ ซึ่งผานการแสดงความคิดเห็นจากประชาชน การสํารวจ/ออกพื้นที่ขอมูลความ
จําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ขอมูล กชช 2 ค. และขอมูลการจัดทําแผนชุมชนของตําบลพระอาจารย มาวิเคราะหและสรุป
ปญหาความตองการของประชาชนได ดังน้ี 
 

ปญหา สภาพปญหา/สาเหตุ 
 

1.ดานการศึกษา 1.บุคลากรทางการศึกษาไมเพียงพอ 
2.ขาดสื่อวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน ครุภัณฑ การศึกษาที่มีคุณภาพ 

2.ดานเศรษฐกิจ 1.ปญหาความยากจน คาครองชีพที่สูงข้ึน 
2.การใชสารเคมีในกระบวนการผลิต สงผลตอคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3.ตนทุนการผลิตสูง แตผลผลิตทางการเกษตรราคาตกตํ่า ทําใหรายไดไม
เพียงพอกับรายจาย 
4.ขาดการรวมกลุมของเกษตรกร 
5.ขาดเครื่องมือที่ทันสมัยในการประกอบอาชีพ 
6.ปญหาพื้นที่การเกษตรจากภัยธรรมชาติ เชน ภัยแลง  
7.เสนทางการขนสงสินคาชํารุด เสียหาย ทําใหการขนสงสินคาลาชา 
สิ้นเปลืองคาใชจาย 

3.ดานสังคม 1.ปญหายาเสพติดในพื้นที่ 
2.ปญหาครอบครัว สังคมไมเขมแข็ง 
3.การดูแลคนพิการ ผูดอยโอกาส และผูสงูอายุจากรัฐยังไมทั่วถึง 

4.ดานสิ่งแวดลอม 1.ประชาชนขาดจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
2.ปญหาผักตบชวา วัชพืช 
3.สภาพคลองต้ืนเขิน 
4.ปญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะ 

5.ดานการบริหารจัดการที่ดี 1.ประชาชนไมใหความสําคัญตอการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
2.การประชาสัมพันธของภาครัฐ การใหบริการประชาชนยังไมทั่วถึง    
ขาดการใหบริการเชิงรุก 

6.ดานการบริการสาธารณะ 1.ถนนชํารุดเสียหาย เปนหลุมทําใหเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง 
2.ขาดงบประมาณในการขยายเขตไฟฟา 
3.นํ้าสําหรับอุปโภค บริโภคไมเพียงพอ 
4.ไฟฟาสาธารณะไมเพียงพอ 
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3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเก่ียวของ 
 การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ

องคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย ดวยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค) 
 

1. ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weakness) 

1.เปนภารกิจ/อํานาจหนาที่ตามกฎหมายของ อปท.  
2.องคกรมีความพรอมในการดําเนินงานดานการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.ผูบริหารใหความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ใหไดมาตรฐาน 

1.ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแก อปท.    
มาเอื้อตอการดําเนินงาน 
 

 
โอกาส ( Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

1.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12  
2.ตามรัฐธรรมนูญกําหนดใหเรียนฟรี 12 ป 
 

1.บุคลากรดานการศึกษายังไมเพียงพอ 
2.โรงเรียนยังขาดแคลนสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อการ
สอน และวัสดุทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
3.ผูปกครองยังมีคานิยมสงบุตรหลานเขาโรงเรียนที่มี
ช่ือเสียง 
4.ขาดความตอเน่ืองในการสงเสริมการสืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณีทองถ่ิน 
5.สภาพเศรษฐกิจปจจุบันสงผลตอการศึกษาของเยาวชน 

 
2. ดานเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weakness) 
1.ผูบริหารทองถ่ินใหความสําคัญ 
 

1.ขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการบริหารงาน
ดานเศรษฐกิจ และการพัฒนาอาชีพดานตางๆ 

 
โอกาส ( Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

1.เปนนโยบายที่รัฐบาลใหความสําคัญ 
2.การเกษตรเปนสาขาการผลิตที่สําคัญของจังหวัด 
3.พื้นที่อุดมสมบูรณ เหมาะแกการทําการเกษตร 
4.การคมนาคมขนสงสะดวก 
 

1.คาครองชีพที่สูงข้ึน 
2.เทคโนโลยีสมัยใหมราคาแพง 
3.ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกตํ่า แตตนทุนการผลิตสูง 
4.การใชสารเคมีในการเกษตร 
5.ขาดการรวมกลุมของเกษตรกร การมีสวนรวมของ
ชุมชนเปนลักษณะตางคนตางทํา  
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3. ดานสังคม 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weakness) 
1.ผูบริหารใหความสําคัญ 
2.เปนภารกิจ/อํานาจหนาที่ตามกฎหมายของ อปท. 
3.มีงบประมาณในการดําเนินการ 
 

1.ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแก อปท.     
ไมเอื้อตอการดําเนินงาน 
 

 
โอกาส ( Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

1.การกีฬา 
   - รัฐสงเสริมกีฬาและการออกกําลังกาย 
2.ยาเสพติด 
   - รัฐบาลใหความสําคัญในการแกไขปญหายาเสพติด 
   - มีแหลงบําบัดฟนฟูทุกโรงพยาบาล 
3.สังคมสงเคราะห 
   - นโยบายกระจายอํานาจสูทองถ่ิน 
4.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
   - ในตําบลมีสายตรวจตําบลและ อปพร. คอยดูแล 
5.สาธารณสุข 
   - มี รพ.สงเสริมสุขภาพประจําตําบล 
   - มีอาสาสมัครสาธารณสุขของหมูบาน 
   - ประชาชนใหความสําคัญดานสาธารณสุขมากข้ึน 
  

1.การกีฬา 
   - ขาดพื้นที่สาธารณะในการเลนกีฬา 
   - ขาดอุปกรณในการเลนกีฬา 
   - ขาดผูมีความรูความสามารถเฉพาะดานในการให
คําแนะนําอยางถูกวิธี 
2.ยาเสพติด 
   - มีการลักลอบจําหนาย 
   - ความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว 
   - ความเจริญทางวัตถุ/คานิยมในสังคมปจจุบัน 
3.สังคมสงเคราะห 
   - ขาดโอกาสเขาถึงบริการ 
   - ไมรูสิทธิของตัวเองในการขอรับความชวยเหลือ 
   - จํานวนผูสูงอายุที่เพิ่มข้ึนในสังคม 
4.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
   - เจาหนาที่ไมเพียงพอและดูแลไมทั่วถึง 
5.สาธารณสุข 
   - โรคติดตอตามฤดูกาล เชน ไขเลือดออก 
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4. ดานบริการสาธารณะ 
จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weakness) 

1.ผูบริหารใหความสําคัญ 
2.เปนภารกิจ/อํานาจหนาที่ตามกฎหมายของ อปท. 
 

1.มีงบประมาณในการพัฒนาไม เพียงพอตอความ
ตองการของประชาชน 
 

 
โอกาส ( Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

1.เปนนโยบายที่ยุทธศาสตรจังหวัดใหความสําคัญ  1.ถนนในตําบลยังไมไดรับการพัฒนาใหไดมาตรฐาน 
2.การบรรทุกนํ้าหนักเกินและไมปฏิบัติตามกฎหมาย
จราจร 

 
5. ดานสิ่งแวดลอม 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weakness) 
1.ผูบริหารใหความสําคัญ 
2.เปนภารกิจ/อํานาจหนาที่ตามกฎหมายของ อปท. 
 

1.ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแก อปท.     
ไมเอื้อตอการดําเนินงาน 
 

 
โอกาส ( Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

1.เปนนโยบายที่ยุทธศาสตรจังหวัดใหความสําคัญ  
2.เปนพื้นที่ราบลุม และมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ 

1.แมนํ้าลําคลองมีวัชพืช และเนาเสียบอยครั้ง 
2.ประชาชนขาดจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 
 

 
6. ดานการบรหิารจัดการที่ดี 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weakness) 
1.ผูบริหารใหความสําคัญ 
2.เปนภารกิจ/อํานาจหนาที่ตามกฎหมายของ อปท. 
3.มีการรับฟงความคิดเห็นของทุกภาคสวน 
 

1.ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของมีจํานวนมาก และมีการ
ปรับเปลี่ยนบอยครั้ง ทําใหการปฏิบัติงานยุงยากข้ึน 
 

 
โอกาส ( Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

1.เปนนโยบายที่ยุทธศาสตรจังหวัดใหความสําคัญ  
2.เปนพื้นที่ราบลุม และมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ 

1.ประชาชนขาดความเขาใจในการทํางานของภาค
ราชการ และยังไมใหความรวมมือดานการมีสวนรวมใน
การพัฒนาทองถ่ิน 
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สวนท่ี 3 
การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ 
 

     1.ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 
 

ที่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หนวยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนา 
โครงสรางพื้นฐาน 

บริการชุมชนและสังคม -แผนงานอุตสาหกรรมและ                 
การโยธา 
-แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานเกษตร 

-กองชาง 
 
-กองชาง 
-กองชาง 

-สํานักปลัด 
 
-สํานักปลัด 
-สํานักปลัด 

2 การพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอม 

บริการชุมชนและสังคม -แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 
-แผนงานเคหะและชุมชน 

-สํานักปลัด 
 
-กองชาง 

-กองคลัง 
-กองชาง 
-กอง
การศึกษา 

3 การพัฒนาดาน
การเมือง การบริหาร 

บรหิารทั่วไป 
 
 
 
การดําเนินงานอื่นๆ 

-แผนงานบรหิารทั่วไป 
 
 
 
-แผนงานงบกลาง 

-สํานักปลัด 
-กองคลัง 
 
 
-สํานักปลัด 

-สํานักปลัด 
-กองคลัง 
-กองชาง 
-กอง
การศึกษา 
-กองชาง 

4 การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 

บริการชุมชนและสังคม -แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานสังคมสงเคราะห 
-แผนงานสรางเสริมความ
เขมแข็งของชุมชน 

-สํานักปลัด 
-กองการศึกษา 

-สํานักปลัด 
-กองคลัง 

5 การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

บริการชุมชนและสังคม -แผนงานการศึกษา 
-แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

-กองการศึกษา -สํานักปลัด 
-กองคลัง 

6 การพัฒนาดาน
เศรษฐกจิ 

บริการชุมชนละสังคม 
 
การดําเนินงานอื่น 

-แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 
-แผนงานงบกลาง 

-สํานักปลัด 
 
-สํานักปลัด 

-สํานักปลัด 
 
-กองคลัง 

รวม 6 ยุทธศาสตร 3 ดาน 10 แผน 4 สํานัก/กอง  

 
 
 
 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)                                 31 
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