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1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
 

  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โดย
มุ่งเน้นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐20 ปี 
ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุม      
คณะกรรมการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) สรุปย่อ
ได้ดังนี ้

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



ความเป็นมา 
  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ  

จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาล (ปี 2558 - 2559) 
และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ 3 (ปี 2560 เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ 2 คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท า    
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และ (2) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการ   
ปฏิรูปประเทศ เพ่ือจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้    
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

  คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป  ได้ด าเนินการยกร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง   
และนักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชน  
มาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป ี         
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่าง          
กรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

  ในการด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน า เสนอร่าง           
กรอบยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน  
ก่อนที่จะน าเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  มาใช้เป็นกรอบในการ    
ก าหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม  2559 ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) นอกจากนี้ หน่วยงาน
ต่าง ๆ จะได้น าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ 5 ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการ
ระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขา ในระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญ   
ฉบับใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2560 
 

สาระส าคัญ 
1. สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและ     
ในหลากหลายมิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทย แต่ขณะเดียวกันท่ามกลาง           
ความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคาม ที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากล าบากมากขึ้น
กระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลก ได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทย
ซ่ึงเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ 
“พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยี
สมัยใหม่มากขึ้นตามล าดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับ
ภาคอุตสาหกรรม และระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างข้ึน และปัญหาความยากจนกระจุกตัว  ใน



กลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบท รวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และ
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยี
ในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ       ซึ่งส่วน
ใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบ
และแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต นอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่ง
การเปลี่ยนแปลงภูมทิัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิด
ของสังคมโลก ได้ท าให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืน ๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด 
เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้ายอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการด ารงชีวิตของประชาชน การบริหาร
จัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ นอกจากนั้น ในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 กระแส
โลกาภิวัตน์ได้ท าให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของโลก เปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรม
มุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยายเพ่ิมขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึง
ช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ า      ทางรายได้และ
โอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น ประกอบกับในอนาคต 20 ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่ส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทาย
ต่อการปรับตัวมากขึ้น จากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน    ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบ 
ในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่ง
ในช่วงระยะ 10 ปีข้างหน้า จะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยส าคัญ   หลายประการ ทั้งปัญหาต่อเนื่องจาก
วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี 2551-2552 และวิกฤติการณ์  ในกลุ่มประเทศยูโรโซน ที่ท าให้ระดับ
หนี้สาธารณะในประเทศต่าง ๆ เพ่ิมสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผล
พวงต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่  ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุุน ซึ่งเป็นความ
เสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟูอได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุน
ระหว่างประเทศ นอกจากนั้น การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนา
เทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมขึ้น   ขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นที่เคยเกิดขึ้น
ในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีใน
รูปแบบใหม่ ๆ ที่จะเป็นโอกาสส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจ
โลกในช่วง 10 ปีข้างหน้า มีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ ากว่าเฉลี่ย    ร้อยละ 51 ในช่วง 5 ปี ก่อนวิกฤติเศรษฐกิจ
โลก (2546-2550) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า       แต่ประเทศต่าง ๆ ขยายก าลังการผลิตเพ่ือ
ยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากร
ไทยในระยะ ๑๐-15 ปีข้างหน้านี้ จะท าให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความ
เสี่ยงส าหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว หากประเทศไทย  ไม่เร่งปรับโครงสร้างเพ่ือแก้ปัญหาจุดอ่อน
และเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 

 
 
 
 



ในด้านความมั่นคงของโลกก็ก าลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญ จากการปรับดุลอ านาจ
ของสหรัฐฯ เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้น      
ในเอเชียและยุโรปนั้น น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี 2560 ถึง ปี 2575 มี
ลักษณะผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิ
ภาคีและพหุภาคี เป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ ส าหรับ   การ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว จะเป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะ จะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจ
รูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่ง
ประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัย ให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไข
การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้อง
ปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียว โดยการพัฒนาและน าเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ ก็จะมีส่วนส าคัญ              และ
ช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่าง ๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางอาหารของโลก 

ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง 
จุดอ่อนส าคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยัง
ต่ าและการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง 
ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า ต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็น
แรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูง
กว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิต
เกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่า
ยังมีน้อย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย ส าหรับการด าเนินงานและการ
บริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ  การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาด
ความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวง
กว้าง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่
สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการ
เปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ 
ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา 20 ปีต่อจากนี้ไป จะมี
นัยยะที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อ
จากัดด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อม
ความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคี
สมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการ



ทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิด
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า และที่ส าคัญเงื่อนไขจาเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอ
ของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหาร
ราชการที่ด ี

ในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ  
ทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและ
ความเสี่ยงในหลากหลายมิติ ประเทศไทยจึงจ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
อย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว  สามารถรับมือกับ
ความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการด าเนินการ
ร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ มีการจัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว 
เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และเปูาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการท างานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เปูาหมายที่ก าหนดไว้   

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือ
ต่อการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเปูาหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้
ประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้
อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจ ากัดรวมทั้งความเสี่ยงของ
ประเทศ จะน าไปสู่การก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเปูาหมายของประเทศที่ชัดเจน และได้รับการ
ยอมรับร่วมกันในสังคมไทย ที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกก าลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน การด าเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การ    
มองภาพอนาคตของประเทศที่เป็นภาพเดียวกัน อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนด
วิสัยทัศน์ประเทศ เปูาหมายและยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝุาย
บริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ท าให้
การด าเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น 
เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเปูาหมายการพัฒนาในระยะยาว    
และเพ่ือเป็นการก าหนดให้ฝุายบริหาร มีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เปูาหมายที่เป็นที่
ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจ าเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคาม
แบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้  
จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับ
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดิน ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์   
ให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง จะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วน และน าพา



ประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ 
ปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับ  
ภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทย        
ไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญ ในเวที
โลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทย     ใน
ประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากัน สาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติก าลังด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้น จะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเปูาหมายของชาติที่     คนไทยทุกคน
ต้องการบรรลุร่วมกัน รวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทางทิศทางและวิธีการที่ทุก
องค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่ง  ที่คนไทย
ทุกคนต้องการ คือ ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ 
การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
 

2. วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์
ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขต    
อ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรม
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน
และอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียน   
และประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ยุทธศาสตร์ชาติ 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น  จ าเป็น
จะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของ      
ทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว    
เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่อง  และมีการบูรณาการ และสร้าง
ความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน 
เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้าง และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุ
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการ
แข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาค
และเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะ
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

(1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
(4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
(5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     
(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
  

โดยมีสาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 
 
 



1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง   
 

    มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ ช่วยลดและปูองกันภัยคุกคามจาก
ภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อม่ันในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย กรอบแนวทาง
ที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
   (1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   (2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น 
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
   (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
   (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
   (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ  การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
   (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   (7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 

    เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศ พัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับ
ผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืน        
ทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีด
ความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ ภายใต้
กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่ โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจ
เอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ
   (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 
   (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม และขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ 
สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถ     
ในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและ
อาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 



- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่า
และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 
   (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 
   (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง 
และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
   (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
   (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กร
ระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
 
 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 

   เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย  ใจ 
สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม
จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ
   (1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
   (2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
   (3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค ์
   (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
   (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ
บ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
 

   เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคม   
ที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ
   (1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
   (2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
   (3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
   (4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ  
       ชุมชน 
   (5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 
 
 
 
 



5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
   เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความมั่นคง   
ด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ   
ภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ
   (1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
   (2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
   (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ  
   การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ      
มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม               
มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ   

   (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
   (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
   (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
   (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
   (6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
   (7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 4. กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ส่วนราชการและ
หน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ อาทิ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม 
ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลา นอกจากนี้
ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืน ๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อน    
การพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเปูาหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน 
ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติ และแนวทางในการ
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่าง
ต่อเนื่องและบูรณาการ 

 

  5. ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
 

   1) สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนดเปูาหมาย
และภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ  รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกัน สามารถ
ถ่ายทอดเปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติสู่เปูาหมายเฉพาะด้านต่าง ๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วง ๆ ของหน่วยงาน
ปฏิบัติได ้และมีการก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 
 



   2) ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และแผนในระดับต่าง ๆ เพ่ือให้ส่วนราชการน ายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมาย    
ด้านการจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการด าเนินการตาม      
ยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ        
มีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 
 

   3) กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้อง ตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์       
การน าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและ        
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ 
สามารถก าหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 12 
 

  กรอบแนวคิดและหลักการ  
 

  จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้ 
การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11   
และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น  
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนา       
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนา ที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่าน   
ประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ  
 

 กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย  
 

    1. กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  
  การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการ
พัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนา ที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่าน
ประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีการกระจายรายได้และพัฒนาอย่าง
เท่าเทียม มีระบบนิเวศที่ดีมีความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยาวของประเทศคือ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”  
 

   2. การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนา ฉบับท่ี 12  
   สศช. ได้น าความคิดเห็นจากการประชุมประจ าปี พ.ศ. 2558 ของ สศช. มาประมวลและ  
ยกร่างแนวคิดยุทธศาสตร์และน าเสนอต่อคณะกรรมการจัดการท าแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 12 ครั้งที่ 4/2558 
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 และคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 11/2558 
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบให้ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  ซึ่ง
ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้  
        2.1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคน ทุกช่วงวัย
เพ่ือให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่
จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพเพ่ือ ชะลอความทุพพล
ภาพและโรคเรื้อรัง การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อสังคมสูงวัย มุ่งเน้น การพัฒนาศักยภาพคน
เพ่ือเป็นฐานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดกาลังแรงงาน      
โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 การปูองกันและ
ควบคมุปัจจัยทางสังคมที่ก าหนดสุขภาพเพ่ือสร้างสุขภาวะที่ดี การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย รวมทั้ง
การเสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม  
 
 
 
 



       2.2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้าในสังคม มุ่งเน้นการลด
ความเหลื่อมล้ าในทุกมิต ิเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึง
ทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึง
บริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเป็นธรรม อาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและ  
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคนได้เต็มตามศักยภาพ สามารถประกอบอาชีพและดารงชีวิตได้โดยมีความใฝุรู้และทักษะ
ที่เหมาะสม เน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคม   
ขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเปูาหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและ มี
ช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน การเพ่ิมศักยภาพกองทุนยุติธรรม เพ่ือ
สร้างโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ซึ่งจะน าไปสู่การลดความยากจนและ       ความ
เหลื่อมล้ าจะน าไปสู่การลดความขัดแย้งในสังคมไทย  
 

       2.3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน              
ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง  โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษี ทั้งระบบ 
เพ่ือรักษาเสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ การปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่า                 
ในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพ่ือต่อยอดการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสาขาการผลิตและบริการ    
ที่เป็นฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม รวมทั้งกฎระเบียบเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม่  และเศรษฐกิจ 
ดิจิทัล ภายใต้เงื่อนไขการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพ้ืนที่ โดยเฉพาะภาคการผลิต
และบริการที่มีศักยภาพ ที่จะเป็นฐานส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมแปรรูป
เกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน 
อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจการทางการเงิน ธุรกิจการจัดประชุม
และนิทรรศการนานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษานานาชาติ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว           
ศูนย์ปฏิบัติการประจาภูมิภาค เป็นต้น ทั้งนี้โดยจะให้ความส าคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์         
การสร้างความเชื่อมโยงการผลิตและบริการ การพัฒนา SMEs และการสร้างผู้ประกอบการและเกษตรกร    
รุ่นใหม่ รวมถึงการสร้างศักยภาพของลูกหลานเกษตรกร โดยจะต้องพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้ง    
ทุนมนุษย์ โครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและ       
การปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออานวยความสะดวกต่อการค้า การลงทุน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศสู่ความ
เป็นชาติการค้า อันจะเป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  5 ซึ่งเป็นปฐมบท
ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์
ชาติในระยะยาว  
 

       2.4) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน   
มุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหาร
จดัการทรัพยากรน้ า แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกลงร้อยละ 20 ตามเปูาหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน            
เพ่ือปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและการบริโภคคาร์บอนต่ า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้ง
ยกระดับความสามารถในการปูองกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติธรรมชาติ  
ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 ทั้งนี้ เพื่อวางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโต ทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างยั่งยืน  
 



 
 
       2.5) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง ให้ความส าคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศ สามารถ
รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้  

(1) สถาบันหลักของชาติให้ด ารงอยู่อย่างมั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม  
(2) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติและสร้างความเชื่อมั่นใน

กระบวนการยุติธรรม  
(3) ความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพ้ืนที่  
(4) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนชายฝั่งทะเล เสริมสร้างและพัฒนาความ

ร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง  
(5) สร้างความเชื่อมั่นและพัฒนาความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคม

โลก เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาติให้สามารถปูองกันแก้ไขปัญหาภัยคุมคามข้าม
ชาติภัยก่อการร้าย  

(6) เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทคโนโลยีและไซเบอร์  
(7) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปกปูองรักษา

ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  
(8) เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารพลังงานและน้า โดยการก าหนดแนวทางบริหาร

จัดการ 
(9) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการปูองประเทศ การรักษาความสงบภายใต้และ

ความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบข่าวกรองให้มีประสิทธิ  
(10) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  
(11) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในระดับ

พ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาด้านความมั่งคง  

  

      2.6) ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพ่ือให้การ
บริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม รวมทั้ง
ประชาชนมีส่วนรวม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค
และท้องถิ่น โดยมีประเด็นการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   
การปรับปรุงการให้บริการภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) การปรับปรุงกระบวนการ
งบประมาณ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ  การกระจาย   
อ านาจสู่ท้องถิ่นโดยการปรับโครงสร้างการบริหารงานท้องถิ่น ให้เอ้ือต่อการกระจายอ านาจที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และการปูองกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือให้ประเทศไทยปราศจากการคอร์รัปชั่น     
ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ให้ประสบผลส าเร็จและบรรลุ
เปูาหมายที่วางไว้ตามกรอบในอนาคตประเทศไทยปี 2577  
 
 
 



       2.7) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง การเชื่องโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่เมือง การเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่าง 
ประเทศที่ได้มาตรฐาน การพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน  การสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล การลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกล และการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้างอุตสาหกรรมใหม่  
ของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน 
อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ทั้งในด้าน
การส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการสร้างเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศ  การพัฒนาบุคลากรด้าน        
โลจิสติกส์และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่ง      
อ านวยความสะดวก เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่รางเป็นหลัก  
 

       2.8) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความส าคัญกับ
การขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้ง
การเพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้านบุคลากร
วิจัย โครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหารจัดการ เพ่ือมุ่งให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมเป็น
เครื่องมือส าคัญท่ีจะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า
และบริการ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป น าไปสู่ศักยภาพการแข่งขัน       
ที่สูงขึ้น เสริมสร้างสังคมที่มีตรรกะทางความคิด มีทุนทางปัญญา เพ่ือเป็นรากฐานการดารงชีวิตที่มีความสุข  
ของคนไทย บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล อันจะน ามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ของประชาชน รวมทั้งเพ่ือแก้ไขปัญหาและยกระดับความเจริญให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจและสังคม 
ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกลไกบูรณาการระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะสนับสนุน    
ให้ประเทศไทยก้าวสู่การแข่งขันในศตวรรษหน้า โดยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางและก้าวไปสู่
ประเทศท่ีมีรายได้สูงในอนาคต  
  

      2.9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อ
จัดการของพ้ืนที่ รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็ง 
โดยมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน เพ่ือกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญใน
ภูมิภาคให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ ในการ
แข่งขันของพ้ืนที่และสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงโดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้  

(1) การพัฒนาภาค  

(2) การพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค  

(3) การพัฒนาพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก  

(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งความเชื่อมโยงกับการพัฒนา   
คลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพ และโครงการพัฒนาท่าเรือ        
น้ าลึกทวาย  



       2.10) ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค ก าหนด
ยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่าง
ประเทศ ทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการด าเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณี 
ตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค   
และระดับอนุภูมิภาค อาทิ การดาเนินงานเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การประมง การค้ามนุษย์    
และอ่ืน ๆ ให้เข้าสู่มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก เป็นต้น การเตรียมความพร้อมในการ
รองรับ และด าเนินงานของประเทศไทยภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 (Post-ASEAN 
2015) การปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือรองรับและสอดคล้องกับการ
ด าเนินงานตามพันธกรณีของความร่วมมือระดับภูมิภาค อาทิ Regional Comprehensive Economic 
Partnerships (RCE P) เป็นต้น การเสริมสร้างความเชื่องโยงกันระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคประเทศ     
เพ่ือนบ้านและภูมิภาค และการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ  การให้บริการ         
ทางการศึกษา การให้บริการด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติส์และการลงทุน
เพ่ือการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย 
 
 

  3. เป้าหมาย  
   3.1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  

(1)  เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0 
(2)  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติ   

ต่อหัว (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 (การขยายตัวของการลงทุน

ภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่า
เฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ค้ ากว่าร้อยละ 4.0 
ต่อปี)  

 

    3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ  

(1)  ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

(2)  การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ  
(3)  สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน  

 

     3.3 การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
(1)  การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน  
(2)  บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง  

 
   3.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  



(1)  รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ การใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  

(2)  ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
(3)  เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ  
(4)  เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(5)  มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า  

 

   3.5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  
(1)  การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม  
(2)  ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น  
(3)  มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

 

แนวทางการพัฒนา  
 

  1. การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
 

   1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา  
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม     

ทั้งด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ 
รวมทั้ง สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดัน
งานวิจัย และพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์ และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์ สิน
ทางปัญญา  
 

   1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน  
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มี

ทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และรองรับการเปิดเสรีของประชาคม  
อาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ 
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่น     
ในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพื้นที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขา 
การผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการ         
จัดท ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของ
แรงงานไทย  
 

   1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล  
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนิน

ธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบาย และมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็น
เจ้าของของคนไทย และสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้า และช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเอง
มากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการ         
และอุตสาหกรรมดิจิตอล  

 
 



   1.4 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน  
เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลัก           
ในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็น
ท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและ
ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการ
เป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน  
 

   1.5 การปรับโครงสร้างการผลิต  
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐม  

เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้าน  
วัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ้าน และลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันลง  
สู่ระดับที่จ้าเป็นส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับ  
ศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาด ตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้ง  
ส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียว เป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์     
ห้าง หุ้นส่วน และบริษัท เพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่
และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการปูองกันความเสี่ยง ตลอดจน
ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน ปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการ โดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยง
กันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของ
การท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัย  ทั้งการ
ควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว และก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากล และรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้      
ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่น  และกิจกรรม
การท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มี
พรมแดนติดกัน และประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกัน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์ รวมทั้ง
ระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโย งการผลิตกับ
อุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลาง   
การผลิตและบริการ ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียน พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุน       
การขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืน ๆ เช่น  
ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ  เป็นต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรม            
มาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ การเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล 
ในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้าง
เศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน และการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัย
และพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้
ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 
 



  2. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
 

   2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  
โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่น ให้มีทักษะ

การเรียนรู้ ทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการ
พัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงาน เพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท างาน        
ที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพ         
เพ่ือปูองกันหรือชะลอความทุพพลภาพ และโรคเรื้อรังต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว 
และระบบบริการสุขภาพ  
 

   2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง โดย  
(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่

เพ่ือสร้างความรับผิดชอบ ต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการ         

จัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้ 

คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน  
(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือ สร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบ

การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการ เรียนรู้ปรับหลักสูตรและผลิต
ก าลังคน ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อ
เพ่ือการเรียนรู้  
 

   2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ  
โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ เพ่ือรองรับการเป็นสังคม

ผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ ยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพ
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า และสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ ให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหาร
จัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ  ทั้งในด้านศูนย์กลางบริการ
สุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและ
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub)       
เพ่ือน ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญ
กับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุก      
ภาคส่วน ตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน  
 

   2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีพในสังคมสูงวัย  
โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการ

พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคม  
อย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและ     
ความพร้อม ให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรม    
ในการใช้ชีวิตประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุ  
 



  3. การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  
 

   3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ  
มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และ

พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือ
แรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานฝีมือแรงงานในทาง
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคา
สินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต  
 

   3.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐานและเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน  ระดับ
ปัจเจก โดย  

(1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย 
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม  

(2) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค 
ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมือง
โดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน  

(3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเปูาหมาย 
(Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระ 
ค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing)  
 

  3.3 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร  
โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท ากินและยากจน

ได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดิน ปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึง
พ้ืนที่เปูาหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ าฯ และบูรณาการแผนงานและงบประมาณ
ร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  
 

   3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค  
การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม โดยการ

เสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมาย     
เพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายปุาชุมชน กฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น  
 

  4. การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง  
 

   4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง  
เตรียมความพร้อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมือง       

ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและ 
ระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้าง  
ความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา  
 

   4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพ่ือนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้าน
การค้าการลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิด
ความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวย
ความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง  



   4.3 การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
ให้ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดน เพ่ือดึงดูดให้นักลงทุน

ในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ  พิเศษ      
ในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์
การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ้านวยความสะดวก           
ด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากข้ึน  
 

  5. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 

   5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว  
ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดยค านึงถึงขีดจ้ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกปูอง

รักษาทรัพยากรปุาไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วน น าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้
กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว 
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน  และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม 
รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ และการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดิน
ให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ         
การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และก าหนดมาตรการ
ปูองกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงาน
อย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการ
ลุ่มน้ า และองค์กรผู้ใช้น้ า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชน บริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณ
ที่เหมาะสมในการน้าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุม
ผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน  
 

   5.2 การส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society 

ผ่านมาตรการต่าง ๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น  
 

   5.3 การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว  
เพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์

อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทาน หรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain /Green Value Chain) ส่งเสริมการท้าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้ง
ส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  
 

   5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษ ทั้งทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิด

จากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน เร่ งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ
เป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งก าจัดขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย            
ที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงานสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่
ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย  
 



   5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  
ผลักดันการจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

ของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน 
การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงาน และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
 

   5.6 การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัว เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  

เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ    
เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการปูองกันน้ าท่วม วางแผนปูองกัน
เมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ     
(Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือ    
ภัยพิบัติ โดยสร้างแนวปูองกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการ
จัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ พร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต  
 

  6. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  
 

   6.1 การสร้างความโปร่งใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ  
โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและ

ร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ    
ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูล ข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการ
ตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชัน และคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ  
 

   6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
ให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ ร่วมกับภาคเอกชน

และภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัด  แต่มีความคล่องตัวและ               
มีประสิทธิภาพสูง  
 

   6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม  
สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็น

แกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่าง ๆ ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

   6.4 การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ  
สร้างผลงานที่มีคุณภาพ รวดเร็ว  และน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับ

คณะรัฐมนตรี ประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการติดตาม ประเมินผลโครงการ  
ใหญ ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 

 
 

 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2561-2565) ฉบบัทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ.2565) 
(ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี) 

 

เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1  
 

“ ศูนย์กลางการผลิตและการตลาดสินค้าภาคเกษตร อุตสาหกรรมปลอดภัย การท่องเที่ยวคุณภาพและการค้า
ภาคตะวันตก” 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจงัหวัด 
 

   ๑) เศรษฐกิจมั่นคง ประเมินจากอัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด ร้อยละ 3.5 
   2) ประชาชนมั่นคง ประเมินจากมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว เพิ่มขึ้นร้อยละ 5  
   3) ความสุขที่ยั่งยืน ประเมินจากค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เฉลี่ยของกลุ่มจังหวัด

ต้องไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของปี 2562 (หรือไม่น้อยกว่า 0.6000)  
ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด   
 1) พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและบริการด้วย นวัตกรรมสู่

มาตรฐานสากล 
 2) ศูนย์กลางการท่องเที่ยวคุณภาพเชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ภาคตะวันตกและอารยธรรม

ทวารวดี 
 3) พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนให้มีศักยภาพ ผลักดันเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ น าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ 
    

ทิศทางการพัฒนาที่ส าคญัรายจังหวัด 
 

1. จังหวัดกาญจนบุรี 
  

1.1 เสริมสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัยและมีสุขภาวะที่ดี 
1.2 เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
1.3 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร 
1.4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์และการท่องเที่ยวคุณภาพ 
1.5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การลงทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดน 

 
2. จังหวัดราชบุรี 

  

2.1 พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและการบริการด้วยนวัตกรรมสู่
มาตรฐานสากล 

2.2 ศูนย์กลางการท่องเที่ยวคุณภาพเชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ภาคตะวันตกและอารยธรรม
ทวารวดี 

2.3 พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนให้มีศักยภาพ ผลักดันเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ น าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ 

 



3. จังหวัดสุพรรณบุรี 
  

3.1 การเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน เพ่ือการ
แข่งขันทางการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

3.2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
3.3 การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน 
3.4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 
 

 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี 
 

1.  วิสัยทัศน์ (Vission)  
 

   “เมืองน่าอยู่  เกษตรสู่สากล  คนและชุมชนเข้มแข็ง  สิ่งแวดล้อมดี 
    การศึกษาสาธารณสุขเด่น การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน”  
 

2.  พันธกิจ (Mission)  
 

   1) พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
  

  2) ส่งเสริมระบบการวางผังเมืองรวมจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่  
 

   3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
 

   4) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการกาจัดขยะมูลฝอยและระบบบาบัดน้าเสีย  
 

   5) การรักษาความสงบเรียบร้อยและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย  
 

   6) ส่งเสริมอาชีพและการด าเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

   7) สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น  
 

   8) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม  
 

   9) ส่งเสริมพัฒนาระบบการศึกษา  
 

10) ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  
 

11) ส่งเสริมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและบริการ  
 

12) ส่งเสริมการสาธารณสุข  
 

13) ส่งเสริมการกีฬา  
 

14) ส่งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 

15) การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
 

16) การวางแผน การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและการบูรณาการการท างานร่วมกัน 
 



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategy)  
 

   1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค            
                                                         และสาธารณูปการ  
       แนวทางการพัฒนา  
    -  พัฒนาระบบการคมนาคม การจัดการขนส่ง ขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูาสาธารณะ  
    -  พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการการอุปโภค-บริโภค และเกษตร ตลอดจนการปูองกัน            
       น้ าท่วมและภัยแล้ง  
    -  พัฒนาการวางผังการใช้ที่ดินให้เป็นเมืองน่าอยู่  
 

   2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
       แนวทางการพัฒนา  
    -  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม  
    -  ส่งเสริมการกีฬา การศึกษาและการเรียนรู้ 
    -  ส่งเสริมการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม สวัสดิการชุมชนและนันทนาการ 
    -  ส่งเสริมอาชีพและการดาเนินงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  

   3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา 
                                                         ความสงบเรียบร้อย  
       แนวทางการพัฒนา  
    -  สนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
    -  ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชนเพื่อ        
                                  ความเป็นพลเมือง  
    -  การรักษาความสงบเรียบร้อยและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย  
 

   4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 
                                                         และการท่องเที่ยว  
       แนวทางการพัฒนา  
    -  การวางแผน การประสานแผนและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ 
                                  พัฒนาท้องถิ่น  
    -  ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นและการค้าชายแดน  
    -  การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
    -  ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การพาณิชย์และการเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาค 
                                  การเกษตรและอุตสาหกรรม  
    -  การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
 

   5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
                                                         และสิ่งแวดล้อม  
       แนวทางการพัฒนา  
    -  พัฒนาระบบการกาจัดและการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  
    -  พัฒนาระบบระบบบาบัดน้าเสีย  



    -  การบริหารจัดการและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    -  การจัดการมลพิษต่าง ๆ  
 

   6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
                                                         และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
       แนวทางการพัฒนา  
    -  การส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา 
                                  ท้องถิ่น  
    -  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
4.  แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นตามล าดับความส าคัญของปัญหา  
   อันดับที่ 1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
   อันดับที่ 2 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
   อันดับที่ 3 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   อันดับที่ 4 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
   อันดับที่ 5 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
   อันดับที่ 6 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  
 
 

ทิศทางการพัฒนา 
 

1. ความเชื่อมโยงของแผนระดับต่าง ๆ 
 

 
 
 
 



2. นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ  
  

  แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ (State Policy) เป็นกรอบพ้ืนฐานในการบริหารราชการแผ่นดิน
ของรัฐบาล ที่ทุกรัฐบาลมีพันธะจะต้องยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้ก าหนดไว้ 
ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดนโยบายหรือการตรากฎหมายต่าง ๆ เพ่ือรองรับหลักการที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้      
ซึ่งโดยปกติจะก าหนดในเรื่องส าคัญของประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชน  และแนวนโยบายพ้ืนฐาน    
แห่งรัฐ มิใช่แนวนโยบายของรัฐบาลคณะใดคณะหนึ่ง (Government Policy) ซึ่งสามารถก าหนดให้      
เปลี่ยนแปรไปได้ตามความประสงค์ของพรรคการเมืองและรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศ  แต่แนวนโยบาย
พ้ืนฐานแห่งรัฐจะไม่ผันแปรไปตามพรรคการเมืองและรัฐบาล โดยจะเป็นแนวทางขั้นพ้ืนฐานที่ทุกรัฐบาลจะต้อง
ปฏิบัติตาม และท าให้เกิดข้ึนจริงตามท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดไว้ และจะก าหนดนโยบายหรือปฏิบัติที่ขัดแย้งกับ 
แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐมิได้ โดยที่รัฐธรรมนูญของประเทศไทยได้ถูกยกเลิกและตราขึ้นใหม่หลายครั้ง     
แต่บทบัญญัติเกี่ยวกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ ยังคงมีการก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญทุกครั้งเพ่ือให้เป็น
แนวทางพ้ืนฐาน ให้รัฐบาลและรัฐสภาปฏิบัติตามโดยถือเป็นหลักประกันให้รัฐบาลมีหน้าที่ปฏิบัติมิให้ล่วงละเมิด
ต่อหลักการ ที่ก าหนดไว้เป็นแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และในขณะเดียวกันรัฐบาลหน้าที่ต้องผลักดันให้การ
ปฏิบัติตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐบังเกิดผลขึ้น แต่จากการที่มีการจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่หลายครั้ง   
ท าให้แนวความคิดในการบัญญัติแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ ตามรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับมีการพัฒนาไปตาม
สภาพความต้องการของสังคมในขณะที่มีการตรารัฐธรรมนูญแต่ละครั้ง  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(พ.ศ.2550) ได้ก าหนดหมวดหมู่ของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเป็น 9 ด้าน ดังนี้  
 

   1. ด้านความมั่นคงของรัฐ   

  2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  

   3. ด้านศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม  
   4. ด้านกฎหมายและการยุติธรรม  
   5. ด้านการต่างประเทศ  
   6. ด้านเศรษฐกจิ  
   7. ด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
   8. ด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพย์สินทางปัญญาและพลังงาน  
   9. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 

 
 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี 
 

1.  วิสัยทัศน์ (Vission)  
 

   “เมืองน่าอยู่ เกษตรสู่สากล คนและชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี การศึกษาสาธารณสุขเด่น 
การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน”  
 

2.  พันธกิจ (Mission)  
 

   1) พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
  

  2) ส่งเสริมระบบการวางผังเมืองรวมจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่  
 

   3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
 

   4) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการกาจัดขยะมูลฝอยและระบบบาบัดน้าเสีย  
 

   5) การรักษาความสงบเรียบร้อยและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย  
 

   6) ส่งเสริมอาชีพและการดาเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

   7) สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น  
 

   8) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม  
 

   9) ส่งเสริมพัฒนาระบบการศึกษา  
 

10) ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  
 

11) ส่งเสริมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องเทีย่วและบริการ  
 

12) ส่งเสริมการสาธารณสุข  
 

13) ส่งเสริมการกีฬา  
 

14) ส่งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 

15) การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
 

16) การวางแผน การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและการบูรณาการการทางานร่วมกัน  
 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategy)  
 

   1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค            
                                                         และสาธารณูปการ  
       แนวทางการพัฒนา  
    -  พัฒนาระบบการคมนาคม การจัดการขนส่ง ขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูาสาธารณะ  
    -  พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการการอุปโภค-บริโภค และเกษตร ตลอดจนการปูองกัน            
       น้ าท่วมและภัยแล้ง  
    -  พัฒนาการวางผังการใช้ที่ดินให้เป็นเมืองน่าอยู่  
 
 



   2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
       แนวทางการพัฒนา  
    -  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม  
    -  ส่งเสริมการกีฬา การศึกษาและการเรียนรู้ 
    -  ส่งเสริมการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม สวัสดิการชุมชนและนันทนาการ 
    -  ส่งเสริมอาชีพและการดาเนินงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  

   3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา 
                                                         ความสงบเรียบร้อย  
       แนวทางการพัฒนา  
    -  สนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
    -  ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชนเพื่อ        
                                  ความเป็นพลเมือง  
    -  การรักษาความสงบเรียบร้อยและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย  
 

   4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 
                                                         และการท่องเที่ยว  
       แนวทางการพัฒนา  
    -  การวางแผน การประสานแผนและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ 
                                  พัฒนาท้องถิ่น  
    -  ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นและการค้าชายแดน  
    -  การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
    -  ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การพาณิชย์และการเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาค 
                                  การเกษตรและอุตสาหกรรม  
    -  การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
 

   5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
                                                         และสิ่งแวดล้อม  
       แนวทางการพัฒนา  
    -  พัฒนาระบบการกาจัดและการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  
    -  พัฒนาระบบระบบบาบัดน้าเสีย  
    -  การบริหารจัดการและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    -  การจัดการมลพิษต่าง ๆ  
 

   6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
                                                         และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
       แนวทางการพัฒนา  
    -  การส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา 
                                  ท้องถิ่น  
    -  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านชัฏปา่หวาย 
 

วิสัยทัศน์ 
   “ มุง่มั่นให้บริการ  พัฒนางานอย่างมีคุณภาพ ” 
 

พันธกิจ 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกระบบให้ได้มาตรฐานและครอบคลุม 
2. ส่งเสริมประเพณีและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น 
3. พัฒนาการศึกษาและบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและทันสมัย 
4. พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
5. ปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพและเป็นธรรม 
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ 
7. ส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม คนชรา เด็ก เยาวชน สตรี และผู้ด้อยโอกาส 
8. ส่งเสริมการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง 
9. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม 
 

    เปูาประสงค์ 
1.1 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็งเพ่ิมมากข้ึน 
1.2 มีความพร้อมในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านต่าง ๆ ให้กับประชาชน 

 

    ตัวชี้วัด 
1.1 จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น 
1.2 จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน/ประชาชน ที่มีความเข้มแข็งมากขึ้น 
1.3 จ านวนประชาชนที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากข้ึน 

 

   กลยุทธ์ 
1.1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยยึดหลักความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน 
1.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ คุณธรรม และจริยธรรม 
1.3 ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

  เปูาประสงค์ 
1.1 พัฒนาบริการขั้นพ้ืนฐาน โดยการพัฒนาเส้นทางสัญจรและระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 
1.2 พัฒนาการจัดการจราจรและการจัดการขนส่ง 
1.3 พัฒนาการใช้ที่ดินและอาคาร 



 
  ตัวชี้วัด 

1.1 จ านวนโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้มาตรฐานและท่ัวถึง 
1.2 จ านวนที่ดินและอาคารที่ได้รับการก่อสร้าง ปรับปรุง 

 

   กลยุทธ์ 
1.3 ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
1.4 พัฒนาการจราจร และการจัดการขนส่ง 
1.5 พัฒนาระบบไฟฟูา 
1.6 ก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค 
1.7 พัฒนาการใช้ที่ดินและอาคาร 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน 
 

   เปูาประสงค์ 
1.1 การด าเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่เพ่ิมขึ้น 
1.2 การส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ 

 

  ตัวชี้วัด 
1.1 จ านวนรายได้ของประชาชนที่เพ่ิมข้ึน 

 

  กลยุทธ์ 
1.1 ส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
 

   เปูาประสงค์ 
1.1 มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 

 

  ตัวชี้วัด 
1.2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากขึ้น 

 

   กลยุทธ์ 
1.1 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการศึกษาและบริการสาธารณสุข 
 

   เปูาประสงค์ 
1.1 ประชาชนมีการศึกษาท่ีดีเพ่ิมข้ึน 
1.2 ปูองกันและควบคุมโรคอย่างทั่วถึง 
1.3 การดูแลด้านสาธารณสุขมูลฐาน 

 

  ตัวชี้วัด 
1.1 จ านวนประชาชนที่ได้รับการศึกษา  
1.2 จ านวนประชากรที่ได้รับการบริการด้านสาธารณสุข  
1.3 จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน/ประชากร ที่ได้รับการปูองกันและควบคุมโรค 

 
 
 



   กลยุทธ์ 
1.1 พัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ 
1.2 บริการสาธารณสุขมูลฐานและปูองกันควบคุมโรคทุกชนิด 

 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
 

   เปูาประสงค์ 
1.1 ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีศาสนาของท้องถิ่นและชุมชน       

ให้คงอยู่ 
 

  ตัวชี้วัด 
1.1 จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น 

 

   กลยุทธ์ 
1.1 ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านการให้บริการประชาชนตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 
     โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

   เปูาประสงค์ 
1.1 การบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มาตรฐานมากข้ึน 
1.2 ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น 

 

  ตัวชี้วัด 
1.1 บุคลากรปฏิบัติงานตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีมาตรฐานมากขึ้น 
1.2 ประชาชนมีส่วนร่วมใจกิจกรรมของหน่วยงานมากขึ้น 
1.3 หน่วยงานมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

 

   กลยุทธ์ 
1.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมประชาธิปไตย 
1.2 ปรับปรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ ให้เพียงพอ 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
 

   เปูาประสงค์ 
1.1 มีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง 
1.2 ส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชนในการเล่นกีฬา 

 

  ตัวชี้วัด 
1.1 ปูายประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
1.2 การพัฒนาแหล่งเที่ยว 
1.3 จ านวนเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น 

 

    



 
กลยุทธ์ 

1.1 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
1.2 พัฒนากิจกรรมเด็ก เยาวชน และกีฬา 

 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 

๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่จ าเป็นเพือ่รองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๔)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 

 แผนงาน 
  ๑) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
  ๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  ๓) แผนงานการศึกษา 
  ๔) แผนงานสาธารณสุข 
  ๕) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
   6) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  7) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
  8)แผนงานงบกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 
   

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล     

เป้าประสงค ์ 

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร ์



 
 
   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านชัฏป่าหวาย 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านชัฏป่าหวาย พ.ศ.2561-2564 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ป ี

 

ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ ๑ 
ด้านความมั่นคง 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ 2 
ด้านการสร้าง
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

 
 

ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ 3 
ด้านการพัฒนา 
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

 
 

ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ 4 
ด้านการสร้างโอกาส 
ความเสมอภาคและ 

เท่าเทียมกันทางสังคม 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ 5 
ด้านการสร้างการเตบิโต 
บนคณุภาพชีวติที่เปน็ 
มิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ 6 
ด้านการปรับสมดุล 

และพัฒนาระบบการ 
บรหิารจดัการภาครัฐ 

 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  ส่งเสริมความปลอดภยัและคณุภาพในการผลติ   
                    และส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตรอตุสาหกรรม 
                    ที่ได้มาตรฐาน 
             

 

 

แผนพฒันาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาต ิ

ฉบบัที่ 12 
 

ยุทธศาสตร ์
ด้านความ 

มั่นคง 
 

 

ยุทธศาสตร ์
การสร้าง 

ความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจฯ 

 

 

ยุทธศาสตร ์
การพฒันา 
ภาคเมือง 
และพืน้ที่
เศรษฐกิจ 

 

 

ยุทธศาสตร ์
การเสริมสร้าง 
และพัฒนา 

ศักยภาพทนุมนษุย์ 
 

 

ยุทธศาสตร ์
การสร้างความ

เป็นธรรมลดความ
เหลื่อมล้ าในสังคม 

 

 

ยุทธศาสตร ์
ด้านการเตบิโต 
ที่เปน็มติรกบั
สิ่งแวดล้อมฯ 

 

 

ยุทธศาสตร ์
ด้านการเสริม 

ประสทิธภิาพและ 
ธรรมาภบิาลในภาครัฐ 

 
 

 
ยุทธศาสตร ์
ด้านการ 

ต่างประเทศ 
ประเทศ 

เพื่อนบ้าน 
 

ยุทธศาสตร ์
ด้าน

วิทยาศาสตร ์
เทคโนโลย ี
การวิจัยฯ 

 

ยุทธศาสตร ์
ด้านการพัฒนา 

โครงสร้าง
พืน้ฐานและ 

ระบบโลจิสตกิส ์
 

ยุทธศาสตรก์ลุ่ม
จังหวัดภาคกลาง 
ตอนล่าง กลุ่ม 1 

 

ยุทธศาสตร ์
ในเขตจังหวัด 

 

ยุทธศาสตร ์ที่ ๑ 
ด้านพัฒนา 

โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค และ 

สาธารณูปการ 
 

 

ยุทธศาสตร ์ที่ 2 
ด้านส่งเสริม 
คุณภาพชีวติ 

 

 

ยุทธศาสตร ์ที่ 3 
ด้านการจดัระเบียบ 

ชุมชน/สังคม  
และการรกัษา 

ความสงบเรียบร้อย 
 
 

ยุทธศาสตร ์ที่ 6 
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และ 
ภูมปิัญญาทอ้งถิ่น 

 

 

ยุทธศาสตร ์ที่ 5 
ด้านการบริหารจดัการและการ
อนรุักษท์รพัยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว 
                    เชิงอนุรกัษ์อย่างสร้างสรรค์ 
             

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การสร้างความเข้มแข็ง 
                    ให้แกภ่าคเกษตรอย่างยั่งยืน 
             

 

 
ยุทธศาสตร ์ที่ 4 

ด้านการวางแผนส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม และการ

ท่องเที่ยว 
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ยุทธศาสตร ์ที่ 2 
ด้านส่งเสริม 
คุณภาพชีวติ 

 

 

ยุทธศาสตร ์ที่ 6 
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และ 
ภูมปิัญญาทอ้งถิ่น 

 

 

ยุทธศาสตร ์ที่ 5 
ด้านการบริหารจดัการและการ
อนรุักษท์รพัยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
 

 

ยุทธศาสตร ์ที่ 4 
ด้านการวางแผนส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม และการ

ท่องเที่ยว 
 

 

ยุทธศาสตร ์ที่ ๑ 
ด้านพัฒนา 

โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค และ 

สาธารณูปการ 
 

 

ยุทธศาสตร ์ที่ 3 
ด้านการจดัระเบียบ 

ชุมชน/สังคม  
และการรกัษา 

ความสงบเรียบร้อย 
 
 

ยุทธศาสตร ์
ในเขตจังหวัด 

 

 

ยุทธศาสตร์จังหวดั 
 

ยุทธศาสตร ์๑ 
พัฒนาสินค้า 

เกษตรปลอดภัย  
เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลติ 

 

 

ยุทธศาสตร ์2 
การส่งเสริมพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่า
ผลผลติเชิงสร้างสรรค์ 

 

 

ยุทธศาสตร ์5 
การเสริมสร้าง 
ความมั่นคง 
ของพืน้ที ่

 

 

ยุทธศาสตร ์4 
พัฒนาความอดุม

สมบูรณ์ และคณุภาพ
ทรพัยากรธรรมชาติ 

 

 

ยุทธศาสตร ์3 
พัฒนาสังคม  
คุณธรรม และ 
ชุมชนเข้มแข็ง 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
การพฒันาด้าน
คณุภาพชวีิต 
และสวัสดกิาร

สังคม 

 

ยุทธศาสตร ์
เทศบาลต าบล 

บ้านชัฏป่าหวาย 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
การพฒันา 
ด้านระบบ

สาธารณปูโภค 
สาธารณปูการ 
และโครงสร้าง

พื้นฐาน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
การพฒันาด้าน

เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง

ของระบบ
เศรษฐกิจ
ชุมชน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
การพฒันาด้าน

ทรพัยากร 
ธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม 
และพลังงาน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
การพฒันาด้าน

การบรหิาร 
จัดการศกึษา
และบรกิาร
สาธารณสุข 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 
การพฒันาด้าน

การอนุรกัษ์
ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7 
การพฒันาด้านการ
ใหบ้รกิารประชาชน  
ตามหลกัการบริหาร
จัดการทีด่ี โดยยดึ
หลกัธรรมาภบิาล 

 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 8 
การพฒันาด้าน
การท่องเที่ยว 

 

เป้าประสงค ์
 

 

กลยุทธ ์
 

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิต          
  ที่ดีชุมชนมีความเข้มแข็ง 
  เพิ่มมากข้ึน 
- มีความพร้อมในการปูองกัน 
  และบรรเทาสาธารณภัย 
  ด้านต่าง ๆ ให้กับประชาชน 

- ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ 
  ประชาชน โดยยึดหลัก 
  ความจ าเป็นข้ันพื้นฐาน 
- พัฒนาคุณภาพชีวิตด้าน 
  จิตใจ คุณธรรม จริยธรรม 
- ปูองกันและบรรเทา 
  สาธารณภัย 

- พัฒนาบริการข้ันพื้นฐาน          
  โดยการพัฒนาเส้นทางสัญจร 
  และระบบสาธารณูปโภค 
  สาธารณูปการ 
- พัฒนาการจราจรและขนส่ง 
- พัฒนาการใช้ที่ดินและอาคาร  

- การด าเนินงานตามหลัก       
  เศรษฐกิจพอเพียงที่เพิม่ขึ้น 
- การส่งเสริมอาชีพและเพิม่ 
  รายได้  

- มีการบรหิารจัดการ   
  ทรัพยากรธรรมชาติ 
  และสิ่งแวดล้อมที่ม ี
  ประสิทธิภาพ 

- ประชาชนมีการศึกษาที่ดี          
  เพิ่มข้ึน 
- ปูองกันและควบคุมโรค 
  อย่างทั่วถึง 
- การดูแลด้านสาธารณสุข 
  มูลฐาน 
   

- ส่งเสริมและอนรุักษ์ 
  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
  ศาสนาของท้องถ่ินและ 
  ชุมชนให้คงอยู ่

- การบริหารจัดการที่ดีของ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  ได้มาตรฐานมากขึ้น 
- ประชาชนมีส่วนร่วม 
  ในกิจกรรมขององค์กร 
  ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมากข้ึน 

- มีการประชาสัมพันธ์ 
  การท่องเที่ยวอย่าง 
  ทั่วถึง 
- ส่งเสริมสนับสนุนเด็ก 
  และ เยาวชนในการ 
  เล่นกีฬา 

- ก่อสร้างปรบัปรุงบ ารุงรักษา 
  ถนน สะพาน ทางเท้า 
  ท่อระบายน้ า 
- พัฒนาการจราจรและขนส่ง 
- พัฒนาระบบไฟฟูา 
- ก่อสร้างปรบัปรุงและพัฒนา 
  แหล่งน้ าอุปโภค-บรโิภค 
- พัฒนาการใช้ที่ดิน/อาคาร 

- ส่งเสริมอาชีพและเพิม่ 
  รายได้ 

- บริหารจัดการทรัพยากร 
  ธรรมชาติและพลงังาน 

- พัฒนาการศึกษาและ 
  การเรียนรู ้
- บริการสาธารณสุขมลูฐาน 
  และปูองกันควบคุมโรค 
  ทุกชนิด 

- ส่งเสริมอนรุักษ์ศิลปะ 
  วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

- พัฒนาระบบการบรหิาร  
  จัดการที่ดี และส่งเสริม 
  ประชาธิปไตย 
- ปรับปรุงและจัดหาเครือ่งมอื 
  เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ 
  ให้เพียงพอ 

- ส่งเสริมและ 
  ประชาสัมพันธ์ 
  การท่องเที่ยว 
- พัฒนากิจกรรมเด็ก  
  เยาวชน  และกีฬา 
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 ๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

๑)  จุดแข็ง (S : Strength) 
      ประชาชน ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการ

พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
         ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 

      มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวก  
      ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
      ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ 

สับปะรด มัน ข้าวโพด และเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ 
      มีโรงเรียนสังกัด สพฐ. ๑ โรงเรียน สอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับ

มัธยมศึกษา   
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ แห่ง สังกัดเทศบาลต าบลบ้านชัฏปุาหวาย 
      มีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอยู่ในเขตเทศบาล คือ ส านักงานการไฟฟูาภูมิภาค  

สาขาสวนผึ้ง ส านักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสวนผึ้ง ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาสวนผึ้ง   

      มีการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
      มีความสงบไม่มีปัญหาด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
      มีการจัดตั้งชุมชน 8 ชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลบ้านชัฏปุาหวาย ประกอบ 

ด้วยตัวแทนของประชาชนในชุมชนเป็นคณะกรรมการ ชุมชนละ 10 คน 
  ผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
  มีระบบประปาเพ่ิมข้ึนท าให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี  

      เทศบาลมีระบบเสียงไร้สายประชาสัมพันธ์  ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร 

 
๒)  จุดอ่อน (W : Weakness) 
      คนในวัยท างาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมืองและต่างประเทศ 
      ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่าง

เดียวท าให้ขาดรายได้ 
      ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนใน

รูปของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง 
      เทศบาลเป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าวของราคาแพลง  เพราะต้อง

น ามาจากแหล่งอ่ืนหรือในเมืองใหญ่  จึงมีการบวกราคาค่าขนส่งเข้าไปอีก เช่น  น้ ามัน  เสื้อผ้า  นุ่งห่ม  ฯลฯ   
      ขาดแหล่งเก็บกักน้ าเพ่ือการอุปโภค  บริโภคและเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ  

เนื่องจากต้องสูบน้ าจากแม่น้ าชี ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหลื่อม 
      ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอก 

ฤดูกาล 



      ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่  ไม่มีโรงงานในพ้ืนที่  
      เทศบาลต าบลบ้านชัฏปุาหวาย  ขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน 

เช่น ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ  ประกอบกับเครื่องมือไม่เพียงพอเนื่องจากงบประมาณ
จ ากัด 

      ไม่มีตลาดสดที่ด าเนินการโดยเทศบาล 
      แหล่งเงินทุนต่างๆ เช่น  ธนาคารพาณิชย์  มีน้อยประชาชนไม่ได้รับความ

สะดวกในการติดต่อ       ที่ดินมีราคาสูงถ้าจะพัฒนาในด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม
ต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก 
 

๓)  โอกาส (O : Opportunity) 
      จังหวัดราชบุรี  สามารถสนับสนุนงบประมาณให้เทศบาลต าบลบ้านชัฏปุา

หวาย ที่มีแผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด                                   
      มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทาง 

เศรษฐกิจ 
      ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี  การปฏิรูป 

ระบบราชการท าให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
      รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
      ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเพ่ิมข้ึนเพื่อให้เพียงพอในการบริหารจัดการ 

ท้องถิ่น 
 

๔)  ข้อจ ากัด (T : Threat) 
      มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหว่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลกับเทศบาล

ต าบลบ้านชัฏปุาหวาย องค์การบริหารส่วนต าบลปุาหวายและองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเคย 
      ปัจจุบันเทศบาลต าบลบ้านชัฏปุาหวาย  เป็นเทศบาลขนาดกลาง  มี

งบประมาณจ ากัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ  ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาล
ตามกฎหมายอื่น  ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

      งบประมาณท่ีได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน 
     กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานท าให้ขาดความคล่องตัวในการ

บริหารงาน 
      การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ท าให้การปฏิบัติงาน 

เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
      การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถด าเนินการ

แก้ปัญหาได้  ต้องอาศัยความเสียสละของชุมชนเท่านั้น  ซึ่งบางครั้งก็ท าได้ยากมาก 
 
   ๖)  การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค)  
 

          เทศบาลต าบลบ้านชัฏปุาหวาย  ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
เพ่ือชี้ให้เห็นถึงศักยภาพ  ปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดยเทศบาลได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  
ดังต่อไปนี้    

(1)  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา 
    ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 



1)  มีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่เทศบาลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ร้อยละ ๗๐ เปูาหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ 100  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะ
ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจาก
พ้ืนที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ  จะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความ
ร่วมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไข
อย่างไร  ทั้งนี้  เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ
ถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 

 
2)  การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 

๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟูาส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้
ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไม่
สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพ่ือที่จะ
ท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  เทศบาลก็ได้ตั้ง
งบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกัน
แก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  

3)  การประปา  เทศบาลมีกิจการประปาเป็นของเทศบาลเอง 
สามารถให้บริการได้ครอบคลุมพ้ืนที่ชุมชนเขากลิ้ง  คิดเป็น 80 เปอร์เซ็นต์  และการประปาส่วนภูมิภาคสวน
ผึ้ง มีอ่างเก็บน้ าบ้านชัฏปุาหวาย  มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี  ปัญหาคือ  มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ าประปาขุ่นบ่อยครั้ง 
สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ า และไม่มีแหล่งน้ าดิบในการผลิตประปาต้องขอใช้
จากพ้ืนที่อ่ืนท าให้มีค่าใช้จ่ายมาก  ประปาของเทศบาลยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้ าประปาส าหรับบริโภคได้  
ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการด าเนินการ  ปัจจุบันเทศบาลยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าสามารถที่
จะจัดหาน้ าดิบส าหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้ การแก้ปัญหาคือ การลงพ้ืนที่ด าเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิด
ปัญหาในทันที  การพิจารณาโครงการต่างๆ  ที่ไมส่ามารถด าเนินการได้นั้น  เช่น  โครงการก่อสร้างโรงสูบจ่าย
สารเคมีและเก็บสารเคมีการประปา ฯลฯ  เทศบาลก็ได้น าบรรจุในแผนพัฒนาห้าปีเพ่ือที่จะพิจารณา
ด าเนินการในปีต่อไป  เมื่อมีงบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการได้ต่อเนื่อง   เพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป   
     

(2)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ท าค้าขาย ร้อยละ  

50 รองลงมาการเกษตร ร้อยละ  30 เช่น ข้าว อ้อย  มันส าปะหลัง  ตามล าดับ  รายได้ส่วนมากมาจากการ
ท าการค้าขาย  และมีรายได้จากสัตว์เลี้ยงและรับจ้างไม่มาก  คนอายุ 15-60 ปีมีอาชีพและรายได้ และที่ไม่
รายได้มี 16 คน  ผู้สูงอายุ  60  ปีขึ้นไป  ร้อยละ  90  มีอาชีพและมีรายได้   ถ้าเปรียบเทียบอัตราการ
ว่างงานทั้งจังหวัด ร้อยละ 0.97  ถือว่าอัตราการว่างงานของประชากรในเขตเทศบาลมีอัตราที่ต่ ากว่ามาก  
ประชากรบางส่วนมีรายได้จากการรับจ้างทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่  ชุมชนในเขตเทศบาลบางชุมชนส่วนมากมี
อาชีพค้าขาย  มีห้างร้าน  ร้านค้า  ท าให้มีรายได้มากจากการค้าขาย ซึ่งภาวะเศรษฐกิจของเทศบาลจึงไม่
เท่ากัน แต่ปัญหาก็คือ รายได้เฉลี่ยต่ ากว่าคนละ  30,000  บาทต่อปีร้อยละ  75  ไม่มีการเก็บออม สาเหตุ
เป็นเพราะว่าราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ าค่าครองชีพสูง  มีเงินแต่ซื้อของได้น้อยลง  ประชากรมีพ้ืนที่ในการ
ทางเกษตรบางส่วนในที่ที่มีน้ าท่วมเป็นประจ า  บางพ้ืนที่ภาวะฝนทิ้งช่วง มีพ้ืนที่ในการท าการเกษตรน้อย การ
ขยายตัวของประชากรเพ่ิมขึ้นมาก เริ่มเกิดเป็นชุมชนแออัดและส่งผลกระทบกับสภาวะแวดล้อม  เช่น 
ปริมาณการปล่อยน้ าเสียจากครัวเรือนลงสู้รางระบายน้ ามีมากขึ้น  เกิดปัญหาการร้องเรียนมายังเทศบาล  
การแก้ปัญหาคือ เทศบาลก็ได้ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาในทุกครั้ง รวมทั้งได้จัดโครงการท าความสะอาดท่อและราง
ระบายน้ าในชุมชน โดยการจ้างแรงงานในชุมชน ผลทีได้ปัญหาการระบายน้ าลดลง  ประชาชนมีจิตส านึกและ



มีส่วนร่วมมากข้ึน  และท าให้ประชากรมีรายได้เพ่ิมข้ึน อีกท้ังเทศบาล  ได้แก้ไขปัญหาโดยจัดโครงการส่งเสริม
อาชีพ  เพ่ือให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  อุดหนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน  แต่การ
พัฒนาด้านนี้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร  เนื่องจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ยังขาดความรู้ด้านการบริหาร
จัดการและความรู้ด้านการตลาด   

 
  (3)  การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   

 ด้านแรงงาน 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  15-60  ปี อยู่ใน

ก าลังแรงงาน ร้อยละ  95 เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  73.99 ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงใน
พ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  25-50 ปี บางส่วน ไป
รับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอก
พ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการ
จ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 

 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มี

การคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความ
ดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการ
รักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี   
การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้
ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  ส าหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ปี  ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน มีเพียง  ๑  ราย  เท่านั้น  ดีไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน บาง
ครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบ าบัดอาการเจ็บปุวยที่ไม่เหมาะสม  การออกก าลัง
กายยังไม่สม่ าเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้เทศบาลพยายามอย่างยิ่ง
ที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา   
 
 
 

 ด้านการศึกษา 
    จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อย
ละ ๙๙  อ่าน  เขียนภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษา
ภาคบังคับ ๙  ปี  ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ  ๙๙  
ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาของ
เทศบาล  ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ใน
กับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน     

 ด้านค่านิยมของคนในพื้นที่ 
    จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ)  
และประชากรบางรายที่ไปร่วมท ากิจกรรมของศาสนาคริสต์ด้วย  ประชากรในเขตเทศบาลให้ความร่วมมือกัน
ท ากิจกรรมสาธารณะต่างๆ  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการได้รับการดูแล  ปัญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมีการดื่มสุรา 
สูบบุหรี่ รวมทั้งที่เป็นครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอุ่น  การแก้ปัญหาของเทศบาลคือ จัดกิจกรรม
ต่างๆ ในชุมชน  พยายามที่จะให้ทุกส่วนทุกฝุายทุกคนมีส่วนร่วมและรณรงค์ให้เห็นถึงโทษของการดื่มสุรา  ให้
ชุชนเห็นความส าคัญของครอบครัว  เช่น  การแข่งขันกีฬาชุมชน  แอโรบิคแด๊นส์  งานประเพณี  เป็นต้น 



    ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการปูองกัน

อุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่ส ารวจพบว่ามี ๙  ครัวเรือน  
ที่ไม่มีการปูองกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจ
หน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณ
ไฟกระพริบทางร่วมทางแยก ก่อสร้างหอนาฬิกาบอกเวลาและลูกศรบอกทาง รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด 
จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็น
ประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี  งานมหรสพ  เป็นปัญหาที่
ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอ
ความร่วมมือไปยังผู้น า  การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะ
ไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้   ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝุาย เป็นเรื่องที่
ทางเทศบาลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้              
    ด้านยาเสพติด  
    ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธร
สวนผึ้งได้แจ้งให้กับเทศบาลทราบนั้นพบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่า
น้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานของ
เทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่
เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจาก
อ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

(๔)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพื้นที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถาน

ประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็
ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหา
แหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมข้ึน  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อ
ชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น  การแก้ไขปัญหา เทศบาลได้จัดท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและ
เป็นไปตามความต้องการของประชาชน  เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  
โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของ
เมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ   

 

(๕)  ด้านการเมือง – การบริหาร 
เทศบาลได้จัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาล  มีทั้งหมด ๖ ชุมชน  แต่ละชุมชนมี

กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชน ๙ คน ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล  ประชาชนให้
ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดีเช่น  การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ประชาชน
มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  ๑,๙๒๗   คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  
๒,๗๔๘  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗๑.๗๖  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล๑,๙๗๗  คน  จากผู้มี
สิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  ๒,๗๓๗  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗๒.๒๓  ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มี
จุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  
นายกเทศมนตรี  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไขปัญหาของเทศบาลคือ  ขอความร่วมมือ  ผู้น า  
เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอ าเภอทราบ  การรณรงค์  
ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระท าได้และท าไม่ได้ให้ประชาชน
ได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเทศบาลก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุก



ชุมชนในเขตเทศบาล  ในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  จากผลการประชุมทุกครั้งที่เทศบาลจัดขึ้น  มี
ประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้เทศบาลด าเนินงานตามความ
ต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล นอกจากนี้  
เทศบาลได้จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  อส
ม. และกรรมการชุมชน  โครงการอื่นๆ ส าหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์
ที่ได้รับมาพัฒนาเทศบาลให้เจริญเท่าเทียมกับเทศบาลอ่ืนๆ และเทศบาลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณ  มีอัตราก าลังพนักงานเทศบาลจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในด้านบริการ 
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 ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลนั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ด้าน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและ 
ปริมาณของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการ
สร้างพ้ืนฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ได้มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและ
น้ าประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขตเทศบาล - ประชาชนมีแหล่ง
น้ าและมีน้ าประปา
ใช้อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น 

๒) ไฟฟูาส่องสว่างทางและที่
สาธารณะยังไม่สามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟูา - ทางและที่
สาธารณะในเขต
เทศบาล 

- ทางและที่
สาธารณะมีแสง
สว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ปูองกนัการเกิด
อาชญากรรมได้ 

๓) ชุมชนขยายมากขึ้นระบบ
ระบายน้ ายังไม่เพียงพอ เกิด

- ราง/ท่อระบายน้ า - พ้ืนที่ในเขต
เทศบาล 

- มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ า



การอุดตัน ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญ 
 

ได้สะดวก ไม่อุดตัน 
ไม่ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญ 

๔) ประชาชนต้องการเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน
และเทศบาลไม่สามารถ
ด าเนินการได้เนื่องจากพ้ืนที่
ยังไม่เป็นที่สาธารณะ จะ
ด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็น
ที่สาธารณะ   
 
 
 
 
 
 
 

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
สาธารณะและ
ประชาชนมี
ความต้องการให้
ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอ
และ ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 
 

ด้าน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและ 
ปริมาณของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

2. ด้านงาน
ส่งเสริม

คุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ โรคระบาด โรคติดต่อ 

-ด้านสาธารณสุข -ในเขตเทศบาล ในพ้ืนที่ไม่มีการ
ระบาดของโรคอุบัติ

ใหม่ โรคระบาด 
โรคติดต่อ 

๒) ประชาชนในพื้นท่ีปุวยเป็น
โรคเรื้อรังแนวโน้มที่เพ่ิมข้ึน 
เช่น เบาหวาน  ความดัน 
 

 - ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงและผู้ปุวย 

 

๓) ปริมาณขยะและน้ าเสีย
เพ่ิมมากข้ึน 

 - ในเขตเทศบาล - ปริมาณขยะและ
น้ าเสียถูกก าจัดให้
หมดด้วยวิธีการที่

ถูกต้อง 
๔) ประชาชนบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย 

 
 

- ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- ประชาชนทราบ
และสามารถเลือก
บริโภคอาหารที่
ปลอดภัยได้ถูกต้อง 

๕) ประชาชนในพื้นท่ีบางราย
มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนใน
พ้ืนที่ที่ได้รับ
ความเดือนร้อน
เรื่องท่ีอยู่อาศัย 

- ประชาชนในพื้นท่ี
ได้รับความ
ช่วยเหลือซ่อมแซม
ที่อยู่อาศัยให้มั่งคง
แข็งแรง  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพ่ิมมากข้ึนท าให้
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บ้านเรือนท าให้เกิดเป็นชุมชน
แออัด   

-ประชากร - พ้ืนที่ในเขต
เทศบาล 

- ควบคุมการ
ก่อสร้างอาคาร
บ้านเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพ่ือไม่
เกิดปัญหาจากการ
ก่อสร้างอาคาร 

ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ าที่ยังไม่
สะอาดและมีสิ่งเจือปน เช่น 
จากน้ าฝน น้ าที่ไม่ได้คุณภาพ 
มีตะกอน  
 
 

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- ประชาชนบริโภค
น้ าที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

ด้าน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 

ขอบขายและ 
ปริมาณของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

2. ด้านงาน
ส่งเสริม

คุณภาพชีวิต 
 
 

๑) การศึกษาสื่อการเรียนการ
สอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงกว่าขั้นพ้ืนฐาน 
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 
 

- เด็กนักเรียนใน
เขตเทศบาล 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  เด็ก
นักเรียนได้รับ
การศึกษาท่ีสูงขึ้น มี
งบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน 

๒) เด็กและผู้สูงอายุบาง
ครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่ตาม
ล าพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 

- ผู้สูงอายุและ
เด็กในเขต
เทศบาล   

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ดี 

๓) ผู้พิการไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือในด ารงชีวิต 

- ผู้พิการในเขต
เทศบาล 

- ผู้พิการได้รับความ
ช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิตและท่ัวถึง 

๔) เยาวชนและวัยรุ่นติดเกมส์ 
สิ่งลามก  บุหรี่ เหล้า สาเสพ
ติด และท้องก่อนวัยอัน
สมควร     

- เยาวชนและ
วัยรุ่นในเขต
เทศบาล 

- เยาวชนและวัยรุ่น
มีอนาคตที่ดี 

๕) ประชาชนกรอายุตั้งแต่ 
๓๕ ขึ้นไป  ไม่ได้ตรวจสุขภาพ
ประจ าปี จ านวน  ๒๙๑ คน
   

- ประชาชนใน
เขตเทศบาลที่
อายุ ๓๕  ขึ้นไป 

- ประชาชนที่อายุ 
๓๕ ขึ้นไปได้รับการ
ตรวจสุขภาพทุกคน  

๖) ประชากรที่สูบบุหรี่ 
จ านวน ๓๐๐ คนดื่มสุรา200
คน 

- ประชาชนที่สูบ
บุหรี่และดื่มสุรา 

- ประชาชนเลิกสูบ
บุหรี่และเลิกดื่มสุรา 



๓. ด้านการ
วางแผน  
การส่งเสริม
การลงทนุ 
พาณิชยกรรม
และ 
การท่องเที่ยว 

 
 
 

 
ด้าน 

๑) ประชาชนไม่มีการวางแผน
ในการด าเนินงาน 

-การวางแผน - ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- ประชาชนสามารถ
วางแผนการ
ด าเนินงานได้เอง 

๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนในการ
ท ากิจการและประกอบอาชีพ 

-การลงทุน - ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- มีแหล่งเงินทุนใน
การท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

๓) ประชาชนขาดสถานที่
จ าหน่ายสินค้า 

 
 

 

-การพาณิชยกรรม 
 
 
 
 

ขอบขายและ 
ปริมาณของปัญหา/ 

ความต้องการ 

- ร้านค้าแผลง
ลอย 

- ร้านค้าแผงลอยมี
สถานที่ในการขาย
จ าหน่ายสินค้า 

สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๓. ด้านการ
วางแผน  

การส่งเสริม
การลงทุน  

พาณิชยรรม
และ 
การท่องเที่ยว 

๔) ผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกต่ าระยะทางในการ
ขนส่งผลผลิตไกลจากแหล่ง 
รับซื้อ  

- การพาณิชยกรรม   
 

- เกษตรกรใน
พ้ืนที่ 

- ผลผลิตมีราคา
สูงขึ้น 

 ๕) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพสูง
ขาดแคลนการจ้างงาน 

- ผู้ประกอบ
อาชีพรับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับค่า

ครองชีพ มีการจ้าง
งานมากขึ้น 

 ๖) ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่อ
ปี ต่ ากว่า ๓๐,๐๐๐ บาท   
จ านวน ๙ ครัวเรือน    

- ประชาชนที่มี
รายได้ต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 

- ไม่มีครัวที่ตก
เกณฑ์มาตราฐาน
รายได้ 

 ๗) ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

- การท่องเที่ยว 
 

- ในเขตเทศบาล - มีแหล่งทองเที่ยว
ในเขตเทศบาลและ
ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมาก
ขึ้น 

4.ด้านการจัด
ระเบียบ
ชุมชนและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 
 
 

๑) การจราจรบนถนนมีเพ่ิม
มากขึน้อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุ
ขึ้นได้ 

- การจราจร 
 

ประชาชนที่
สัญจรไปมาบน
ถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น 
ติดตั้งสัญญาณไกระ
พริบเพื่อเตือนให้
ระมัดระวัง 

๒) มีการท าลายและลักขโมย
ทรัพย์สินของประชาชนและ
ราชการ 

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ

- ประชาชนและ
ส่วนราชการ 

- มีการปูองกันและ
รักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต



 
 
 
 
 
 
 
 

ดาน 

รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาท
กันในชุมชน  
 
 
 
 
 
 

ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
ขอบข่ายและ 
ปริมาณของปัญหา/ 
ความต้องการ 

และทรัพย์สินของ
ประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การ
ติดตั้งกล้องวงจรปิด  
การให้ผู้น า อปพร. 
ควบคุมและระงับ
เหตุทะเลาวิวาท 

สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ
แนวโน้มอนาคต 

5.ด้านการ
บริหารจัดการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๓) เป็นพื้นที่ท่ีมีดินเค็มและน้ า
ใต้ดินเป็นน้ าเค็มหรือมีรส
กร่อย ไม่สามารถใช้ใน
การเกษตรและอุปโภค-
บริโภคได้ 

-ดินและน้ าใต้ดิน - พ้ืนที่ในเขต
เทศบาล 

- ปัญหาเรื่องดินเค็ม
ลดลง จัดหาแหล่ง
น้ าจากแหล่งอื่นเพ่ิม
มากขึ้น   

๔) มีปัญหาเรื่องขยะและน้ า
เสียเพ่ิมมากข้ึนส่งกลิ่นเหม็น
ร าคาญ 

-สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการ
และชุมชนในเขต
พ้ืนที่เทศบาล 

- ปัญหาขยะและน้ า
เสียลดลง 
ผู้ประกอบการ
สามารถก าจัดขยะ
และน้ าเสียเองได้
โดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อชุมชน  

6.ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีต 
ประเพณีและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต 
ประเพรีและ๓มิปัญหาท้องถิ่น
ถูกลืมเลือนไปมาก 

 - ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์
ชาวบ้านในโอกาส
ต่างๆ เพ่ือเป็น
ตัวอย่างแก่เยาวชน
และประชาชน 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีต ประเพรีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ไม่ถูกลืมและคงอยู่
สืบไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
การเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาของประเทศ 

 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)  
 

   “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 

   (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
    มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศสังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคลมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
การเมือง ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่เข้มแข็งเป็น
ศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหาร
ประเทศ    ที่ต่อเนื่องและโปร่งใส สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนา
ประเทศ ชุมชน  มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของ
อาหาร พลังงาน   และน้ า  
   (๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
    สามารถสร้างรายได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคม
แห่งอนาคต เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงภูมิภาค ทั้งการคมนาคมและขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน   
การท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่าง    
มีพลัง  
   (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
    มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญการมีส่วนร่วมของประชาชนทุก   
ภาคส่วน เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือ
และปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  (๔) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
    ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศใน
กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่าง     
เท่าเทียมมากขึ้น  
   (๕) ยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
    การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน        
ให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี  ไม่สร้าง
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ การผลิตและ        
การบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน 
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น  คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม        
มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  
   (๖) ยุทธศาสตร์ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
                                  มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน     
เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยัง่ยืน 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 33  
  
 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน  
 

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ด้านคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม แผนงานงบกลาง ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบล 
  แผนงานบริหาร 

งานทั่วไป 
ส านักปลัดเทศบาล บ้านชัฏป่าหวาย 

  แผนงานรักษา 
ความสงบภายใน 

ส านักปลัดเทศบาล  

2 ด้านระบบสาธารณูปโภค แผนงานงบกลาง ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบล 
 สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงานอุตสาหกรรม

และโยธา 
กองช่าง บ้านชัฏป่าหวาย 

  แผนงานบริหาร 
งานทั่วไป 

ส านักปลัดเทศบาล  

  แผนงานการศึกษา กองการศึกษา  
  แผนงานคลัง กองคลัง  
  แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม 
 

3 ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็ง แผนงานสร้างความ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบล 
 ของระบบชุมชน เข้มแข็งชุมชน   บ้านชัฏป่าหวาย 

4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แผนงานบริหาร ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบล 
 และพลังงาน งานทั่วไป   บ้านชัฏป่าหวาย 
  แผนงานการรักษา ส านักปลัดเทศบาล  
  ความสงบภายใน   
  แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม 
 

5 ด้านการบริหารจัดการศึกษา แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เทศบาลต าบล 
 และการสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม 
บ้านชัฏป่าหวาย 

 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
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ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

6 ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เทศบาลต าบล 
 ประเพณีท้องถิ่น แผนงานบริหาร 

งานทั่วไป 
ส านักปลัดเทศบาล บ้านชัฏป่าหวาย 

7 ด้านการให้บริการประชาชน แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เทศบาลต าบล 
 ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี แผนงานบริหาร ส านักปลัดเทศบาล บ้านชัฏป่าหวาย 
 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล งานทั่วไป   
  แผนงานเคหะและ กองช่าง  
  ชุมชน   

8 ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา แผนงานบริหาร 
งานทั่วไป 

ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบล 
บ้านชัฏป่าหวาย 

  แผนงานเคหะและ กองช่าง  
  ชุมชน   
  แผนงานการศึกษา กองการศึกษา  

รวม 8  ยุทธศาสตร์ 8  แผนงาน 5  ส านัก/กอง  

 
 
 



แบบ ผ 01

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

 1) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
     คุณภาพชีวติและสวสัดิการสังคม
     1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 5 540,000      5 540,000     5 540,000       5 540,000    5 540,000     25 2,700,000  

     1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6 570,000      6 570,000     6 570,000       6 570,000    6 570,000     30 2,850,000  

     1.3 แผนงานการศึกษา 1 20,000        1 20,000       1 20,000         1 20,000       1 20,000       5 100,000  
     1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ 5 320,000      5 320,000     5 320,000       5 320,000    5 320,000     25 1,600,000  

            ชุมชน
   รวม 17 1,450,000   17 1,450,000  17 1,450,000    17 1,450,000   17 1,450,000  85 7,250,000  

 2) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
     ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
     และโครงสร้างพื้นฐาน
    2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 140 156,195,850 140 156,195,850 140 156,195,850 140 156,195,850 140 156,195,850 700 ##########

    2.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 1,300,000 3 1,300,000 3 1,300,000 3 1,300,000 3 1,300,000 15 6,500,000

    2.3 แผนงานการศึกษา 12 2,142,500   12 2,142,500  12 2,142,500    12 2,142,500     12 2,142,500     60 #########

    2.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 100,000      1 100,000     1 100,000       1 100,000    1 100,000     5 500,000  
    2.5 แผนงานงบกลาง 1 50,000        1 50,000       1 50,000         1 50,000       1 50,000       5 250,000  

   รวม 157 159,788,350  157 157,645,850 157 159,788,350   157 159,788,350  157 159,788,350   785 792,441,750  

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ยุทธศาสตร์
ป ี2566 รวม 5 ปีป ี2570ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569



แบบ ผ 01

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

 3) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเสริมสร้าง
     ความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน
     3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ 9 520,000 9 520,000 9 520,000 9 520,000 9 520,000 45 2,600,000

           ชุมชน
   รวม 9 520,000 9 520,000 9 520,000 9 520,000 9 520,000 45 2,600,000  

  4) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากร
       ธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและพลังงาน
     4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000
     4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000
     4.3 แผนงานสาธารณสุข 8 4,550,000   8 4,550,000  8 4,550,000    8 4,550,000     8 4,550,000  40 22,750,000

   รวม 10 4,610,000 10 4,610,000 10 4,610,000 10 4,610,000 10 4,610,000 50 23,050,000  

  5) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหาร
      จัดการศึกษาและสาธารณสุข
     5.1 แผนงานการศึกษา 6 2,700,000 6 2,700,000 6 2,700,000 6 2,700,000 6 2,700,000 30 13,500,000

     5.2 แผนงานสาธารณสุข 19 800,000 19 800,000 19 800,000 19 800,000 19 800,000 95 4,000,000

     5.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 100,000
รวม 26 3,520,000 26 3,520,000 26 3,520,000 26 3,520,000 26 3,520,000 130 17,600,000  

ป ี2569ป ี2568 รวม 5 ปีป ี2570

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ยุทธศาสตร์
ป ี2566 ป ี2567



แบบ ผ 01

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

  6) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการอนุรักษ์
      ศิลปวฒันธรรมประพณีทอ้งถิ่น
    6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 11 780,000 11 780,000 11 780,000 11 780,000 11 780,000 55 3,120,000

    6.2 แผนงานการศึกษา 7 2,870,000 7 2,870,000 7 2,870,000 7 2,870,000 7 2,870,000 35 14,350,000

รวม 18 3,650,000 18 3,650,000 18 3,650,000 18 3,650,000 18 3,650,000 90 17,470,000

 7) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการใหบ้ริการ
ประชาชนตามหลักบริหารจัดการที่ดีโดยยึด
หลักธรรมาภบิาล
     7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 17 1,890,000   17 1,890,000  17 1,890,000    17 1,890,000     17 1,890,000  85 9,450,000

     7.2 แผนงานสร้างควมเข้มแข็งของ 2 50,000        2 50,000       2 50,000         2 50,000       2 50,000       10 250,000
           ชุมชน
    7.3 แผนงานงบกลาง 3 6,624,000   3 6,924,000 3 7,224,000    3 7,524,000     3 7,824,000 15 36,120,000

    7.4 แผนงานสาธารณสุข 1 160,000 1 160,000 1 160,000 1 160,000 1 160,000 5 800,000
    7.5 แผนงานเคหะและชุมชน 2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 10 1,000,000

รวม 25 8,924,000   25 9,224,000  25 9,524,000    25 9,824,000    25 10,124,000 125 47,620,000  

ยุทธศาสตร์
ป ี2566 ป ี2567 ป ี2569 ป ี2570 รวม 5 ปี

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ป ี2568



แบบ ผ 01

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

  8) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการ
      ทอ่งเที่ยวและกีฬา
    8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 4 1,970,000 4 1,970,000 4 1,970,000 4 1,970,000 4 1,970,000 15 9,850,000

    8.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 3 2,300,000 3 2,300,000 3 2,300,000 3 2,300,000 3 2,300,000 15 11,500,000

    8.3 แผนงานการศึกษา 8 630,000 8 630,000 8 630,000 8 630,000 8 630,000 40 3,150,000

รวม 15 4,900,000   15 4,900,000  15 4,900,000    15 4,900,000    15 4,900,000 75 24,500,000

รวมทั้งสิ้น   277 187,362,350   277 185,519,850  277 187,962,350    277 188,262,350 277 188,562,350 1,385 932,531,750  

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ป ี2570

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

รวม 5 ปี
ยุทธศาสตร์

ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569



.

แบบ ผ 01/1

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

โครงการพัฒนาที่น ามาจาก
แผนพัฒนาหมู่บา้นและแผนพัฒนาชุมชน 17 3,688,000 17 3,688,000 17 3,688,000 17 3,688,000 17 3,688,000 85 18,440,000

   รวม 17 3,688,000  17 3,688,000  17 3,688,000  17 3,688,000  17 3,688,000  85 18,440,000  

รวมทั้งสิ้น   17 3,688,000  17 3,688,000  17 3,688,000  17 3,688,000  17 3,688,000  85 18,440,000  

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชมุชน
เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

รวม 5 ปีป ี2570ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569


