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สวนที่ 2 

ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

.................................................... 

1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
  1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป   :  คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 
เห็นชอบใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ป เพ่ือใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน และใหเสนอราง
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบเพ่ือใชเปนกรอบในการดําเนินงานใน
ระยะท่ี 2 ของรัฐบาล              (ป 2558 -2559) และกรอบการปฏิรปูในระยะท่ี 3 (ป 2560 เปนตนไป) 
ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศนและทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตท่ีพึงประสงคนั้น จําเปนจะตองมีการ
วางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา    ในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนให
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว เพ่ือถายทอดแนว
ทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลา      อยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และสรางความเขาใจถึง
อนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมท้ังประชาชน เอกชน ประชา
สังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสรางและรักษาไวซ่ึงผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว     ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”หรือคติพจนประจําชาติ “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน”เพ่ือใหประเทศมีขีดความสามารถในการ
แขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความม่ันคงเสมอภาค
และเปนธรรม ซ่ึงยุทธศาสตรชาติท่ีจะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปตอจากนี้ ไป จะ
ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก 
 1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง  
 2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  
 4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  
 5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
 6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
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 โดยมีสาระสําคัญของแตละยุทธศาสตร สรุปได ดังนี้ 
 1.1.1 ยุทธศาสตรดานความม่ันคง มีเปาหมายท้ังในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและ
ชวยลดและปองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมท้ังสรางความเชื่อม่ันในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคม
โลกท่ีมี       ตอประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 
  1. การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  2. การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัด
คอรรัปชั่น        สรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
  3. การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล 
  4. การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม  
  5. การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกาลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบรอยภายในประเทศสรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ   
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  6. การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 
  7. การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน 
 1.1.2 ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เพ่ือใหประเทศไทยสามารถ
พัฒนาไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว ซ่ึงจําเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการ
เพ่ิมความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การ
สรางความม่ันคงและปลอดภัยดานอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการ 
รวมท้ังการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ท้ังนี้ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุก
ดาน อันไดแกโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุน
มนุษย และการบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 
  1. การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแกการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสราง
ความเชื่อม่ัน การสงเสริมการคาและการลงทุนท่ีอยูบนการแขงขันท่ีเปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม 
ตลอดจนการพัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคาเพ่ือใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และเปนการ
ยกระดับไปสูสวนบนของหวงโซมูลคามากข้ึน 
  2. การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีการใชดิจิทัลและการคาท่ีเขมขนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการ โดยมุงสูความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการท่ี
หลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนไป รวมท้ัง  เปนแหลงอาหารคุณภาพ 
สะอาดและปลอดภัยของโลก 
 - ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขันของภาคเกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทําการเกษตรยั่งยืนท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และรวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเขมแข็ง และการพัฒนาสินคาเกษตรท่ีมีศักยภาพและอาหาร
คุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 
 - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปจจุบันท่ี
มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใชดิจิทัลและการคามาเพ่ิมมูลคาและ
ยกระดับหวงโซมูลคาในระดับสูงข้ึน 
 - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย มีความเปนเลิศและเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม โดยการยกระดับบริการท่ีเปนฐานรายไดเดิม เชน การทองเท่ียว และพัฒนาใหประเทศไทยเปน
ศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอ่ืน ๆ เปนตน  
 1. การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 
 2. การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีสวนรวม มีการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง        
และโครงสรางพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคลองกับศักยภาพ 
 3. การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
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 4. การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานาประเทศ 
สงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความม่ันคงดานตางๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองคกรระหวาง
ประเทศ รวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ 
 1.1.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน   เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปน
รากฐานท่ีแข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะการคิด
วิเคราะหอยางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย มี
ครอบครัวท่ีม่ันคง กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 
  (1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
   (2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และท่ัวถึง 
  (3) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคานิยมท่ีพึงประสงค 
  (4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 
  (5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัวใน
การบมเพาะจิตใจใหเขมแข็ง 
 1.1.4 ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม เพ่ือเรง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสรางความม่ันคงใหท่ัวถึง ลดความเหลื่อมลาไปสูสังคมท่ีเสมอภาคและเปนธรรม           
กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 
 (1) การสรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมลาทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
 (2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
 (3) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
 (4) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน 
 (5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 1.1.5 ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เพ่ือเรง
อนุรักษฟนฟูและสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคง รวมท้ังมีความสามารถในการ
ปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุงสูการ
เปนสังคม   สีเขียว กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 
 (1) การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 (2) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุมนา เนนการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 
 (3) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 (5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม 
 1.1.6 ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให
หนวยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธภิาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสูทองถ่ินอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 
 (1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม 
 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
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 (4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 
 (6) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
 (7) การปรับปรุงการบรหิารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 
ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) และรัฐบาล ประกอบดวย 
 1)  ยุทธศาสตรหลัก 
 1.1)  ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม 
 1.2)  ยุทธศาสตรการพัฒนาสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 
 1.3)  ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งภาคการเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน 
 1.4)  ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 
 1.5)  ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ังคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม 
 1.6)  ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
 1.7)  ยุทธศาสตรในการปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารของรัฐวิสาหกิจใหเกิด
ประโยชนกับประชาชน ในการใชบริการอยางแทจริง 
 1.8)  ยุทธศาสตรในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติใหเกิดความม่ังคง
และยั่งยืน ในอนาคตใหทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 
 1.9)  ยุทธศาสตรในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  คอรัปชั่นอยางยั่งยืน 
 2)  การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ท่ีสอดคลองตามกรอบ     
ยุทธศาสตรชาติการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560     
ไดกําหนดประเด็นท่ีดําเนินการ  17  เรื่อง  ประกอบดวย   
 2.1)  การสรางความปรองดองและสมานฉันท 
 2.2)  การขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
 2.3)  การจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย 
 2.4)  การปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
 2.5)  การจัดการปญหาท่ีดินทํากิน 
 2.6)  การสรางรายไดจากการทองเท่ียวและบริการ 
 2.7)  การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
 2.8)  การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
 2.9)  การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

2.10) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ 
 2.11) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
 2.12) การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา 
 2.13) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย 
 2.14) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
 2.15) การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 2.16) การบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย 
 2.17) การปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  
วิสัยทัศน  

      จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีประเทศกําลังประสบอยู ทําใหการ
กําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และ 
กรอบหลักการของการวางแผนท่ีนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาใน 
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปลี่ยนผานประเทศ
ไทย จากประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยาง
มีความสุข และนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

เปาหมายการพัฒนาประเทศ  
 1. การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง  
  (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 5.0  
  (2) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติตอหัว 
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ในป 2564 เพ่ิมข้ึนเปน 317,051 บาท (9,325 
ดอลลารสรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร สรอ.) ตอคนตอป  
  (3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 2.5 ตอป  
  (4) การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 8.0 (การขยายตัวของการ ลงทุนภาครัฐไม
ต่ํากวารอยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 7.5 ในขณะ ท่ีปริมาณการ
สงออกขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 4.0 ตอป)  
 2. การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสราง สังคมสูงวัยอยางมี
คุณภาพ  
  (1) ประชาชนทุกชวงวัยมีความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  
  (2) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ  
  (3) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคน  
 3. การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  
  (1) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากข้ึน  
  (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางท่ัวถึง  
 4. การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
  (1) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและ การใช
ประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม  
  (2) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
  (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ  
  (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  
  (5) มีการบริหารจัดการน้ําใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ํา 
 5. การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ  
  (1) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม  
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  (2) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น  
     (3) มีการกระจายอํานาจท่ีเหมาะสม   

          แนวทางการพัฒนา 
 1. การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
 1.1 การสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา 
 พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ท้ังดานการ
ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ดานบุคลากรวิจัย ดานโครงสรางพ้ืนฐาน และดานการบริหารจัดการ รวมท้ัง
สนับสนุนและผลักดันใหผูประกอบการมีบทบาทหลักดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัย
และพัฒนาใหใชประโยชนอยางแทจริงท้ังเชิงพาณิชยและสาธารณะโดยใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา 
 1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
 สรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากําลังคนและแรงงานใหมีทักษะ
ความรูและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดและรองรับการเปดเสรีของประชาคมอาเซียน       
โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยดวยเทคโนโลยี เรงรัดใหแรงงานท้ังระบบมีการเรียนรูข้ันพ้ืนฐาน  
เพ่ือสามารถแขงขันในตลาดแรงงานได สนับสนุนใหแรงงานและปจจัย การผลิตมีความยืดหยุนในการ
เคลื่อนยายระหวางสาขาการผลิตและระหวางพ้ืนท่ีการผลิต เพ่ือใหแรงงานสามารถเคลื่อนยายไปสูสาขาการ
ผลิตท่ีมีผลิตภาพการผลิตสูงสุดและสนับสนุนใหผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทํากรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานใหเปนมาตรฐานท่ีเชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 
 1.3 การสงเสริมผูประกอบการท่ีเขมแข็งและพาณิชยดิจิตอล 
 พัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการใหมีความยืดหยุน สามารถปรับตัวและดําเนินธุรกิจ
ทามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการคาในรูปแบบตางๆ เพ่ิมสัดสวนความเปนเจาของ
ของคนไทยและสนับสนุนใหมีการขยายตลาดท่ีมีแบรนดสินคาและชองทางการตลาดท่ีเปนของตนเองมากข้ึน 
ตลอดจนพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรม
ดิจิตอล 
 1.4 การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน 
 เรงลงทุนและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสงเพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใน
ประเทศและตางประเทศ ท้ังการพัฒนาและปรับปรุงโครงขายรถไฟใหเปนโครงขายหลัก  ในการเดินทางและ
ขนสงของประเทศ พัฒนาโครงขายระบบขนสงสาธารณะและโครงขายทางหลวงพิเศษระหวางเมือง ขยายขีด
ความสามารถของทาอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาทาเรือท่ีมีศักยภาพใหเปนทาเรืออิเล็กทรอนิกสเต็ม
รูปแบบ รวมท้ังพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาดาน
อุตสาหกรรมท่ีเกิดจากลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน เชน อุตสาหกรรมซอมบํารุงและผลิตชิ้นสวนอากาศยาน 
และอุตสาหกรรมระบบราง เปนตน เพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศในการเปนฐานการผลิตใน
ภูมิภาคอาเซียน 
 1.5 การปรับโครงสรางการผลติ 
 ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินคาเกษตรข้ันปฐมเปนสินคา
เกษตรแปรรูปท่ีมีมูลคาสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสรางความเชื่อมโยงทางดานวัตถุดิบกับ
ประเทศเพ่ือนบานและลดระดับการผลิตสินคาข้ันปฐมท่ีสูญเสีย ขีดความสามารถในการแขงขัน ลงสูระดับท่ี
จําเปนสําหรับการสรางความม่ันคงทางดานอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตใหสอดคลองกับศักยภาพ
พ้ืนท่ีและ ความตองการของตลาดตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา ท้ังดานกายภาพและเศรษฐกิจ รวมท้ังสงเสริมการ
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รวมกลุมทางการเกษตรจากกิจการเจาของคนเดียวเปนการประกอบการในลักษณะสหกรณ หางหุนสวน และ
บริษัทเพ่ือใหเกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุพืชท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและแหลงน้ํา ใช
เทคโนโลยีการผลิตในระดับท่ีเหมาะสม ใชกลไกตลาดในการปองกันความเสี่ยง ตลอดจนสงเสริมและเรงขยาย
ผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับ
โครงสรางการผลิตภาคบริการโดยเรงพัฒนาระบบคมนาคมขนสงใหเกิดความเชื่อมโยงกันเปนโครงขายท้ังทาง
บก ทางน้ํา และทางอากาศ เรงพัฒนาทาเทียบเรือขนาดใหญเพ่ือรองรับการเติบโตของการทองเท่ียวทางทะเล 
ปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวใหครอบคลุมและทันสมัยท้ังการควบคุมกิจกรรมตางๆ 
เก่ียวกับการทองเท่ียวและสงเสริมการทองเท่ียว กําหนดและจัดทํากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการ
ทองเท่ียวของไทยสูสากลและรองรับการพัฒนาการทองเท่ียวใหสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ รวมท้ัง
สงเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในลักษณะกลุมคลัสเตอรทองเท่ียวโดยสนับสนุนการพัฒนาดานการทองเท่ียวของ
พ้ืนท่ีท่ีมีความเชื่อมโยงท้ังทางกายภาพวิถีชีวิต/วัฒนธรรมทองถ่ินและกิจกรรมการทองเท่ียว ตลอดจนสงเสริม
การสรางความเชื่อมโยงดาน การทองเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน ท้ังประเทศ  ท่ีมีพรมแดนติดกันและประเทศท่ีมี
โครงขายคมนาคมขนสงเชื่อมโยงกันเพ่ือใหเกิดการพัฒนาแบบองครวมท้ังระบบพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรม
อนาคตเพ่ือเปนแหลงการถายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมท่ีเปนฐานรายไดประเทศ และ
เปนกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใหเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิตและบริการท้ังในระดับอนุภูมิภาคและ
ในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการขยายตัวดานการคาการลงทุน เชน โลจิสติกสและ
พลังงาน รวมท้ังปจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เชน ลดอุปสรรคการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศเปนตน 
สงเสริมการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชท้ังภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน 
และโลจิสติกส เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอลในการอํานวยความสะดวกทางการคาการลงทุนดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสรางเศรษฐกิจและสังคมแหงปญญาและการเรียนรู มุงเนนการ
พัฒนาธุรกิจเชิงสรางสรรค การลงทุนท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูงและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การประหยัดพลังงาน
และการใชพลังงานทดแทน การลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชยการจัดตั้งสํานักงานใหญขามประเทศ 
บริษัทการคาระหวางประเทศ รวมท้ังการใหความสําคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสูสังคมของ
องคกร และกิจการเพ่ือสังคม 
 2. การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 
 2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  โดยชวงวัย
เด็กตั้งแตแรกเกิดใหมีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกดาน วัยเรียน วัยรุนใหมีทักษะการเรียนรู ทักษะชีวิตสามารถอยู
รวมกับผูอ่ืนภายใตบริบทสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานใหมีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝมือแรงงาน
เพ่ือสรางผลิตภาพเพ่ิมใหกับประเทศ วัยผูสูงอายุใหมีการทางานท่ีเหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ มี
รายไดในการดํารงชีวิต มีการสรางเสริมและฟนฟูสุขภาพเพ่ือปองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง
ตางๆ ท่ีจะกอใหเกิดภาระแกปจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 
 2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง โดย 
 (1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหมเพ่ือ
สรางความรับผิดชอบตอผลลัพธ (Accountability)  
 (2) ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดย
การจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
 (3) พัฒนาคุณภาพครู ท้ังระบบ ตั้งแตกระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกใหไดคนดีคน
เกง รวมท้ังระบบการประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเนนผลลัพธจากตัวผูเรียน  
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 (4) ปฏิรูประบบการเรียนรู โดยมุงจัดการเรียนรูเพ่ือสรางสมรรถนะกําลังคนท้ังระบบการศึกษา
ตั้งแตระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรูปรับหลักสูตรและผลิตกําลังคนให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและความตองการของตลาด การวิจัยและการใชเทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการ
เรียนรู 
 2.3 การพัฒนาดานสุขภาพ โดยสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทยเพ่ือ
รองรับการเปนสังคมผูสูงอายุท้ังในดานผลิตภัณฑสุขภาพและท่ีอยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุยกระดับการบริหาร
จัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและสรางความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรดานสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐใหเกิดความ
เปนเอกภาพในการบริหารจัดการและการใชทรัพยากร และสงเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบ
เครือขายท่ีมีการใชทรัพยากรรวมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทย สูการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ
ท้ังในดานศูนยกลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนยกลางบริการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ (Wellness 
Hub) ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนยกลางบริการวิชาการและงานวิจัย 
(Academic Hub) เพ่ือนํารายไดกลับมาใชยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมท้ังสงเสริม
การใหความสําคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือใหการขับเคลื่อน
นโยบายของทุกภาคสวนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะท่ีมีตอสุขภาพของประชาชน 
 2.4 การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีพในสังคมสูงวัยโดยการปรับปรุง
สภาพแวดลอมและความจําเปนทางกายภาพใหเหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุในรูปแบบ
ท่ีหลากหลายท้ังในดานการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยางบูรณาการ โดยการมีสวนรวมของทุก
ภาคสวนอยางตอเนื่อง รวมท้ังพัฒนาชุมชนท่ีมีศักยภาพและความพรอมใหเปนตนแบบของการดูแลผูสูงอายุ
เพ่ือขยายผลไปสูชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใชชีวิตประจําวันสําหรับผูสูงอายุ 
 3 การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
 3.1 การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ มุงเนนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน   
โดยสนับสนุนใหแรงงานมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานอยางมีมาตรฐาน ปรับ
โครงสรางคาจางแรงงานใหชัดเจนและสะทอนทักษะฝมือแรงงานอยางแทจริง เรงผลักดันใหการใชระบบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพ
ทางการผลิตของเกษตรกรรายยอย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรท่ีสอดคลอง
กับพ้ืนท่ี สรางหลักประกันรายไดแทนการอุดหนุนดานราคาสินคาเกษตร ลดตนทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุน
ปจจัยการผลิต 
  3.2 การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐานและเนนการสรางภูมิคุมกันระดับปจเจก 
โดย  
 (1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงอยางหลากหลาย
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม 
 (2) สนับสนุนการจัดหาท่ีอยูอาศัยของผูมีรายไดนอยและการเขาถึงระบบสาธารณูปโภค กําหนด
เปนนโยบายท่ีอยูอาศัยแหงชาติและเมืองนาอยู พัฒนาโครงการท่ีอยูอาศัยแกปญหาชุมชนแออัดในเมืองโดย
ดําเนินการรวมกับภาคธุรกิจเอกชน และ  
 (3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานท่ีจําเปนและเหมาะสมตามกลุมเปาหมาย (Customized 
Welfare)  ท่ีคํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกตางกันโดยมีแนวทางการรับภาระคาใชจายรวมกัน
(Cost Sharing) 
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 3.3 การสรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตรสนับสนุนให
เกษตรกรรายยอยท่ีไรท่ีดินทํากินและยากจนไดมีท่ีดินเปนของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในท่ีดินปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบและเขาถึงพ้ืนท่ีเปาหมายไดอยางแทจริงดวยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ํา     
พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณรวมกันของหนวยงาน และสรางกระบวนการมีสวนรวม 
รวมท้ังปรับโครงสรางภาษีท่ีเปนธรรม เชน ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดลอม เปนตน 
 3.4 การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค การคุมครองสิทธิข้ันพ้ืนฐานและการเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเขมแข็งดานกฎหมายใหแกประชาชน 
รวมท้ังการปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายเพ่ือลดปญหาความเหลื่อมล้ํา เชน กฎหมายปาชุมชนกฎหมายภาษี
มรดก กฎหมายท่ีดิน เปนตน 
 4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 
 4.1 การลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกของเมืองเตรียมความพรอม
รองรับความเปนเมือง ท้ังดานการบริหารจัดการดานผังเมือง ดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ
คมนาคมขนสง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขท่ีไดมาตรฐาน มี
คุณภาพ และเพียงพอตอความตองการของคนในเมือง รวมท้ังเสริมสรางความสามารถในการบริหารจัด
การเมืองตามระดับการพัฒนา 
 4.2 การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเชื่อมโยงกับเพ่ือนบาน สงเสริมและเรงรัดการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศท้ังดานการคา 
การลงทุน และการบริการ โดยคํานึงถึงการเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Logistics) สนับสนุนใหเกิดความ
รวมมือในหวงโซอุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมท้ังปรับลดกระบวนงานดานอํานวยความ
สะดวกทางการคา ขนสง และโลจิสติกสใหมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพตอภาคธุรกิจอยางแทจริง 
 4.3 การสงเสริมการลงทุน การคาชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให
ความสําคัญกับนโยบายสงเสริมการลงทุนและการคาชายแดนเพ่ือดึงดูดใหนักลงทุนในภูมิภาคเขามาลงทุนใน
ไทยและประเทศเพ่ือนบาน รวมท้ังสงเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีชายแดนโดยให
ความสําคัญกับการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน การสงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน การบริหารจัดการ
แรงงานตางดาว และการใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือชวยอํานวยความสะดวกดานการคาชายแดนและการ
ผานแดนระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาคมากข้ึน 
  5 การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใชประโยชนจากทุนธรรมชาติโดยคํานึงถึง
ขีดจํากัดและศักยภาพในการฟนตัว ปกปองรักษาทรัพยากรปาไม โดยสนธิกําลังของทุกภาคสวนนําระบบ
สารสนเทศมาใชเพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม เพ่ิมพ้ืนท่ีปาไม
โดยสงเสริมการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยาง
ยั่งยืนและแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม รวมท้ังผลักดันแนวทางการประเมินมูลคาของระบบนิเวศและ
การสรางรายไดจากการอนุรกัษ จัดสรรท่ีดินใหแกผูยากไร กระจายการถือครองท่ีดิน จัดทําฐานขอมูลท่ีดินเพ่ือ
การบริหารจัดการอยางเปนระบบ การจัดเก็บภาษีท่ีดินในอัตรากาวหนา กําหนดเพดานการถือครองท่ีดินท่ี
เหมาะสม และกําหนดมาตรการปองกันการถือครองท่ีดินของคนตางชาติ บริหารจัดการน้ําเพ่ือใหเกิดความ
ยั่งยืน บูรณาการระหวางหนวยงานอยางเปนระบบ สรางศูนยขอมูลทรัพยากรน้ํา จัดตั้งองคกรบริหารจัดการ
น้ําในระดับพ้ืนท่ี เชน คณะกรรมการลุมน้ํา และองคกรผูใชน้ํา คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ลด
ความขัดแยงเชิงนโยบายระหวางการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การทองเท่ียว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชน
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บริหารจัดการแรโดยกําหนดปริมาณท่ีเหมาะสมในการนําแรมาใชประโยชน คํานึงถึงความจําเปนและมูลคาใน
อนาคต บังคับใชมาตรการควบคุมผลกระทบจากการทําเหมืองแรท่ีกอมลพิษตอสภาพแวดลอมและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 
 5.2 การสงเสริมการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สรางระบบหมุนเวียนวัสดุท่ีใชแลว ท่ีมี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู Zero Waste Society ผานมาตรการตางๆ เชน การปฏิรูประบบภาษีและ
คาธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดลอม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดลอม มาตรฐานและฉลากสินคา เปนตน 
 5.3 การสงเสริมการผลิต การลงทุน และการสรางงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสูเศรษฐกิจ
และสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมสีเขียว สงเสริมผูประกอบการใหสามารถปรับ
ระบบสูหวงโซอุปทานหรือหวงโซคุณคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Supply Chain/Green Value 
Chain) สงเสริมการทําการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมท้ังสงเสริมภาคบริการ   ท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย
เพ่ือใหประเทศไทยมีศักยภาพใหมีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
 5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษท้ังทาง
อากาศ ขยะ น้ําเสีย และของเสียอันตราย ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี
ใหกับประชาชน เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะเปนลําดับแรก โดยสงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือ
นํากลับมาใชใหมใหมากท่ีสุด เรงกําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานท่ีกําจัดในพ้ืนท่ีวิกฤต สรางรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายท่ีเหมาะสม เนนการแปรรูปเปนพลังงาน สรางวินัยของคนในชาติมุงสู
การจัดการท่ียั่งยืน โดยใหความรูแกประชาชน และการบังคับใชกฎหมาย 
 5.5 การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ ผลักดันการจัดทําแผนแมบทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของอาเซียน หาแนวทางความรวมมือกับอาเซียนและอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขงในประเด็นการขนสงขามพรมแดน การเคลื่อนยายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและ
การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 
 5.6 การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหกับทุกภาคสวน สงเสริมการ
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ
ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ใหความสําคัญกับการปองกันน้ําทวมวางแผน
ปองกันเมืองและพ้ืนท่ีชายฝง พัฒนาเมืองท่ีสามารถปรับตัวและยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Resilience City) การใหบริการของระบบนิเวศ สงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัย
พิบัติโดยสรางแนวปองกันตามธรรมชาติ และการจัดทําแผนธุรกิจตอเนื่อง รวมท้ังการพัฒนาระบบการจัดการ
ภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพพรอมรองรับแนวโนมการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงในอนาคต 
 6 การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
 6.1 การสรางความโปรงใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ โดยใหมีชองทางใหทุกภาคสวน
สามารถเขาถึง เขาตรวจสอบขอมูลของภาคราชการและรองเรียนได เชน ขอมูลการประกวดราคาจัดซ้ือจัดจาง 
โครงการของทางราชการ ขอมูลการประมูลโครงการ ผูชนะการประมูลและราคาปดประมูลขอมูล
ความกาวหนาตามกระบวนการยุติธรรม เชน คดีท่ีไมดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอรรัปชันและ
คดีท่ีประชาชนใหความสนใจในแตละยุคสมัย ฯลฯ 
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 6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีความเปนมืออาชีพและเพียงพอตอการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐรวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือใหระบบราชการเล็กกะทัดรัดแตมีความ
คลองตัวและมีประสิทธิภาพสูง 
 6.3 การสรางรูปแบบการพัฒนา อปท. ใหเหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางดาน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม รวมท้ังเปนแกนหลักในการประสานเครือขายและเชื่อมโยงภาคสวนตางๆ         
ในระดับพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 6.4 การสรางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ สรางผลงานท่ีมีคุณภาพ 
รวดเร็วและนาเชื่อถือ สามารถเปนเครื่องมือใหกับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญๆ ท่ีมีการใชจายงบประมาณเปนจํานวนมาก และเปน
โครงการท่ีมีผลกระทบในวงกวาง 

 ทิศทางและกรอบยุทธศาสตรของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-
2564)        
        1.1 แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยึดโยงกับกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2558 - 
2577) ขณะนี้รัฐบาลไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติข้ึนมาเพ่ือยกรางยุทธศาสตรชาติเบื้องตน 
โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และรองเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนกรรมการในคณะกรรมการฯ ดังกลาวดวย โดยในเบื้องตนได
กําหนดวิสัยทัศนในกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2558 - 2577) ไววา “ประเทศไทยมีความ 
ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเปน
คติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน”        
        ท้ังนี้ ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรชาติท่ีจะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร 
ไดแก  
 (1) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง  
 (2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
 (3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  
 (4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  
 (5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ  
 (6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ        
        เพ่ือใหทุกภาคสวนในสังคมมีความตระหนักถึงเปาหมายอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และ
เกิดการรวมพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสรางและรักษาไวซ่ึงผลประโยชนแหงชาติและบรรลุ
วิสัยทัศนของยุทธศาสตรชาติท่ีกลาวขางตน จึงจําเปนจะตองมีการถายทอดแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร
ชาติสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางบูรณาการ หนวยงานภาครัฐ ท่ีทําหนาท่ีกําหนดแผนและยุทธศาสตรใน
ระดับตางๆ ควรจะยึดกรอบการพัฒนาท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติเปนแนวทางในการพัฒนา ดังนั้น แผน
พัฒนาฯ  ฉบับท่ี  12    จึงนําวิสัยทัศนของยุทธศาสตรชาติมาเปนวิสัยทัศนของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 และ
นํายุทธศาสตรการพัฒนา     ท้ัง 6 ดาน  ท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติมาเปนแนวทางในการกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ    ฉบับท่ี 12 โดยจะกําหนดยุทธศาสตรใหตอบสนองกับบริบทการ
พัฒนาท่ีจะเกิดข้ึนในชวง 5 ปแรกของ  ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) เปนสําคัญ 
 1.2 การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
 1) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
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 พัฒนาคนทุกชวงวัยเพ่ือใหคนไทยเปนคนดี คนเกง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิต  ท่ีดี 
โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผูสูงอายุท่ีจะมีสัดสวนสูงข้ึนในสังคมสูงวัยท้ังการสรางงานท่ีเหมาะสม การฟนฟู
และดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอ
สังคมสูงวัย มุงเนนการพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเปนฐานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศและ
รองรับการลดลงของขนาดกําลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูท่ีสอดคลองกับการ
เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 การปองกันและควบคุมปจจัยทางสังคมท่ีกําหนดสุขภาพเพ่ือสรางสุขภาวะท่ีดี การ
สรางความอยูดีมีสุขใหครอบครัวไทย รวมท้ังการเสริมสรางบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม
ในการสงเสริมคุณธรรมจรยิธรรมในสังคม        
      2) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  
 มุงเนนการลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติเพ่ือสรางความปรองดองในสังคม การสรางโอกาสใหทุก
คนในสังคมไทยสามารถเขาถึงทรัพยากร แหลงทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายไดและขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานราก การเขาถึงบริการทางสังคมของรัฐอยางมีคุณภาพ ท่ัวถึงและเปนธรรม อาทิ การสรางโอกาส
การเขาถึงการศึกษาและการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคนไดเต็มตามศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและดํารงชีวิตได
โดยมีความใฝรูและทักษะท่ีเหมาะสม เนนการเรียนรูเพ่ือสรางสัมมาชีพในพ้ืนท่ี การจัดรูปแบบบริการสุขภาพ
และสวัสดิการทางสังคมข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเปนและเหมาะสม ตามกลุมเปาหมายการพัฒนาระบบบริการ
สาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึง  ท่ีหลากหลาย รวมท้ังการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนการเพ่ิม
ศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพ่ือสราง  โอกาสการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค ซ่ึงจะนําไปสูการลด
ความยากจน และความเหลื่อมล้ําอันจะนําไปสู การลดความขัดแยงในสังคมไทย   
            3) ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน  
 ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลังโดยรวมถึงการปฏิรูป
ภาษีท้ังระบบเพ่ือรักษาเสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสรางท้ังหวงโซ
คุณคาใน   ภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพ่ือตอยอดการสรางมูลคาเพ่ิมของสาขาการผลิตและ
บริการท่ีเปนฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในปจจุบันพรอมท้ังวาง รากฐานการพัฒนาทุนมนุษยองคความรู
เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมท้ังกฎระเบียบเพ่ือสรางความเขมแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม และ
เศรษฐกิจดิจิทัลภายใตเง่ือนไขการรักษาสิ่งแวดลอมและการใชประโยชนจากศักยภาพของพ้ืนท่ีโดยเฉพาะภาค
การผลิตและบริการท่ีมีศักยภาพท่ีจะเปนฐานสําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เชน อุตสาหกรรม
แปรรูปเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมและบริการสรางสรรค อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรม
อากาศยาน อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมหุนยนต  ธุรกิจบริการสุขภาพ  ธุรกิจบริการทางการเงิน  
ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร การศึกษานานาชาติ ธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการ
ทองเท่ียว ศูนยปฏิบัติการประจําภูมิภาค เปนตน        
       ท้ังนี้ โดยจะใหความสําคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร การสรางความเชื่อมโยงการผลิต
และบริการ การพัฒนา SMEs และการสรางผูประกอบการและเกษตรกรรุนใหม รวมถึงการสรางศักยภาพของ
ลูกหลานเกษตรกร โดยจะตองพัฒนาปจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตรท้ังทุนมนุษย โครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออํานวยความสะดวก
ตอการคา การลงทุน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคา อันจะเปนการสนับสนุนให
เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวไดไมต่ํากวา รอยละ 5  ซ่ึงเปนปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเขาสูการ
เปนประเทศรายไดสูง ท่ีมีการพัฒนาท่ียั่งยืนภายใตกรอบยุทธศาสตรชาติในระยะยาว   
      



 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง หนา 25 
 

       4) ยุทธศาสตรดานการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน    
 มุงอนุรักษฟนฟูสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สรางสมดุลระหวาง
การอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม บริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพ ภายใต
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา แกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอมโดยเรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะ 
ลดการปลอยกาซเรือนกระจกลงรอยละ ๒๐ตามเปาหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตใหมีประสิทธิภาพ ลดการ
ใชพลังงาน เพ่ือปรับตัวไปสูรูปแบบของการผลิตและการบริโภคคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากข้ึน 
รวมท้ังยกระดับความสามารถในการปองกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ท้ังนี้เพ่ือวางรากฐานและสนับสนุนใหประเทศมีการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน 
       5 ) ยุทธศาสตรการเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ันค่ังและยั่งยืน
ใหความสําคัญกับความม่ันคงท่ีสงผลกระทบตอการพัฒนาในทุกมิติ ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพใหประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยมี
สาระครอบคลุม ดังนี้  
  (1) สถาบันหลักของชาติใหดํารงอยูอยางม่ันคงเปนจุดยึดเหนี่ยวของสังคม  
  (2) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ และสรางความเชื่อม่ันใน
กระบวนการยุติธรรม  
  (3) ความสงบสุขและการอยูรวมกันอยางสันติสุขในทุกพ้ืนท่ี  
  (4) การบริหารจัดการความม่ันคงชายแดนชายฝงทะเล เสริมสรางและพัฒนาความรวมมือ
กับประเทศเพ่ือนบาน ในการแกไขปญหาดานความม่ันคง  
  (5) สรางความเชื่อม่ันและพัฒนาความรวมมือในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลก
เพ่ือรักษาผลประโยชนของชาติ ใหสามารถปองกันแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ ภัยกอการราย  
  (6) เสริมสรางความม่ันคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร  
  (7) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และปกปอง รักษา
ผลประโยชนของชาติทางทะเล  
  (8) เสริมสรางความม่ันคงทางอาหาร พลังงานและน้ํา โดยการกําหนดแนวทางบริหาร
จัดการ  
  (9) เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศ การรักษาความสงบภายใน และ
ความม่ันคงระหวางประเทศ รวมท้ังพัฒนาระบบขาวกรองใหมีประสิทธิภาพ  
  (10) พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  
  (11) การบริหารจัดการยุทธศาสตรดานความม่ันคงใหเกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ีได
อยางเปนรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอยางเปนระบบและตอเนื่องรวมท้ังสนับสนุนงาน
ศึกษาวิจัย พัฒนาดานความม่ันคง 
           6) ยุทธศาสตรดานการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ  
 เพ่ือใหการบริหารจัดการภาครัฐมีความโปรงใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบ
ไดอยางเปนธรรมรวมท้ังประชาชนมีสวนรวม มีการกระจายอํานาจ และแบงภารกิจรับผิดชอบท่ีเหมาะสม
ระหวางสวนกลาง ภูมิภาค และทองถ่ิน โดยมีประเด็นการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวยการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการใหบริการภาครัฐผานเครือขายอิเล็กทรอนิกส (E-Government) 
การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการ
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คลังภาครัฐ การกระจายอํานาจสูทองถ่ินโดยการปรับโครงสรางการบริหารงานทองถ่ินใหเอ้ือตอการกระจาย
อํานาจท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน และการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น เพ่ือใหประเทศไทย
ปราศจากการคอรรัปชั่น ซ่ึงจะเปนปจจัยสนับสนุนสําคัญท่ีจะชวยสงเสริมการพัฒนาประเทศในดานตางๆ ให
ประสบผลสําเร็จและบรรลุเปาหมายท่ีวางไวตามกรอบในอนาคตประเทศไทยป 2577 
          7) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส  
 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จะมุงเนนการ
พัฒนากายภาพโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสง การเชื่อมโยงเครือขายโทรคมนาคม และการบริหาร
จัดการโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนท่ีเมืองการเชื่อมโยงการเดินทาง
และขนสงสินคาระหวางประเทศท่ีไดมาตรฐาน การพัฒนาความม่ันคงดานพลังงานและการผลิตพลังงาน
ทดแทน การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล การลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือ
เพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีหางไกล และการใชประโยชนจากการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสราง
อุตสาหกรรมใหมของประเทศ ไดแก อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมซอมบํารุงและการผลิตชิ้นสวน
อากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน รวมท้ังการพัฒนาระบบโลจิสติกส
ท้ังในดานการสงเสริมผูประกอบการไทยในการสรางเครือขายการขนสงระหวางประเทศ การพัฒนาบุคลากร
ดานโลจิสติกสและการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ ตลอดจนการพัฒนาสิ่ง
อํานวยความสะดวกเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนสงจากถนนสูรางเปนหลัก 
           8) ยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
 ใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ตอเนื่อง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ท้ังการเพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดลอมของการ
พัฒนาวิทยาศาสตรฯ ท้ังดานบุคลากรวิจัย โครงสรางพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการ เพ่ือมุงใหวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะชวยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติตางๆท้ังการ
สรางคุณคาและมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการใหสามารถ ตอบสนองความตองการของผูบริโภคท่ี
เปลี่ยนแปลงไปนําไปสูศักยภาพการแขงขันท่ีสูงข้ึน เสริมสรางสังคมท่ีมีตรรกะทางความคิด มีทุนทางปญญา 
เพ่ือเปนรากฐานการดํารงชีวิตท่ีมีความสุขของคนไทย บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสู
ความสมดุล อันจะนํามาซ่ึงคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของประชาชน รวมท้ังเพ่ือแกไขปญหาและยกระดับความเจริญ
ใหกับภาคสวนตางๆท้ังเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนใหเกิดกลไกบูรณาการ ระหวางหนวยงานและ
องคกรตางๆ ท่ีเก่ียวของ อันจะสนับสนุนใหประเทศไทยกาวสูการแขงขันในศตวรรษหนาโดยหลุดพนจากกับ
ดักประเทศรายไดปานกลางและกาวไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูงในอนาคต 
            9) ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  
 กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสําคัญใหสอดคลองกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและขอจํากัดของพ้ืนท่ี รวมท้ังความตองการของภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมใหเขมแข็งโดยมีคุณภาพสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากลสรางฐานเศรษฐกิจใหม
รองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสูภูมิภาค 
พัฒนาเมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาคใหเปนเมืองนาอยูและปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาค
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของพ้ืนท่ีและสรางความอยูดีมีสุขใหแกประชาชนอยางท่ัวถึง โดยมี
สาระครอบคลุม ดังนี้  
  (1) การพัฒนาภาค  
  (2) การพัฒนาเมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาค  
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  (3) การพัฒนาพ้ืนท่ีฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก และ  
  (4) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมท้ังความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร
อุตสาหกรรมและบริการท่ีมีศักยภาพและโครงการพัฒนาทาเรือน้ําลึกทวาย 
           10) ยุทธศาสตรดานการตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน และภูมิภาค  
 กําหนดยุทธศาสตรการตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน ภูมิภาค ใหเกิดการประสานและพัฒนา
ความรวมมือกันระหวางประเทศ ท้ังในเชิงรุกและรับอยางสรางสรรค โดยมุงเนนการดูแลการดําเนินงานตาม
ขอผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานตางๆ ท่ีไทยมีความเก่ียวของในฐานะประเทศสมาชิก ท้ังในเวที
ระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค อาทิ การดําเนินงานเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) การ
ประมง การคามนุษย และอ่ืนๆ ใหเขาสูมาตรฐานสากลและเปนท่ียอมรับของประชาคมโลก เปนตน การ
เตรียมความพรอมในการรองรับและดําเนินงานของประเทศไทยภายหลังการเขาสูประชาคมอาเซียนในป 
2558 (Post-ASEAN 2015) การปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศเพ่ือรองรับ
และสอดคลองกับการดํ าเนิ นงานตามพันธกรณี ของความรวม มือระดับภู มิภ าค อาทิ  Regional 
Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) เปนตน การเสริมสรางความเชื่อมโยงกันระหวาง
ประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพ่ือนบานและภูมิภาค และการสงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานของการประกอบ
ธุรกิจ การใหบริการทางการศึกษา การใหบริการดานการเงิน   การใหบริการดานสุขภาพ การใหบริการดานโล
จิสติกสและการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 

 1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุมจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก ป พ.ศ. 2561 – 2564  (จังหวัดชลบุร ีระยอง จันทบุร ีและตราด)  

1. วิสัยทัศนของกลุมจังหวัด 
       “ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนําในอาเซียน ฐานการผลิตและจําหนายผลไม ประมงและ     

ปศุสัตว เพ่ือการสงออก แหลงทองเท่ียวชายทะเลนานาชาติเชิงนิเวศ  เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการ
ทองเท่ียวโดยชุมชน พ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบานและประตูสูเศรษฐกิจโลก” 

2. เปาประสงค 
       1) เศรษฐกิจของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกขยายตัวอยางตอเนื่อง มีเสถียรภาพมาตรฐานสูสากล 

และสามารถแขงขันไดท้ังในและตางประเทศ  
2) เปนเมืองศูนยกลางธุรกิจ การขนสง การคา การลงทุนและโลจิสติกสระดับนานาชาติ พรอม

เขาสูประชาคมอาเซียน  
3) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณ สอดรับกับระบบนิเวศและการใชประโยชน

อยางยั่งยืนท่ีเอ้ือตอการพัฒนาอยางยั่งยืน และทุกภาคสวนมีสวนรวมในกระบวนการจัดการสิ่งแวดลอม 

3. ประเด็นยุทธศาสตร                          
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับการพัฒนากลุมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรีและ
ระยองใหเปนฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนําในอาเซียน  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนา การผลิตอาหารและสินคาเกษตรใหไดคุณภาพมาตรฐาน
มีความทันสมัยและเปนสากล เพ่ือใหเปนฐานการผลิตและจําหนายผลไม ประมง และปศุสัตวเพ่ือการสงออก  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาแหลงทองเท่ียวและกิจกรรมการทองเท่ียวกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกใหเปนแหลงทองเท่ียวชายทะเลนานาชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการทองเท่ียวโดย
ชุมชน  
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจบริเวณชายแดนใหเปนประตูเศรษฐกิจ
เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบานใหเจริญเติบโตอยางยั่งยืนและเกิดผลท่ีเปนรูปธรรม  
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 ปกปองและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความ
หลากหลาย อุดมสมบูรณตามธรรมชาติและมีการใชประโยชนอยางเหมาะสม กอใหเกิดความสมดุลตอระบบ
นิเวศ 

 

 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ.2560 – 2564  
วิสัยทัศนการพัฒนา (Vision) 

                         “เมืองนวัตกรรมกาวหนา พัฒนาอยางสมดุล บนฐานความพอเพียง” 

  พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนาการทองเท่ียวใหมีมูลคาทางเศรษฐกิจควบคุมกับการอนุรักษทรัพยากรการ

ทองเท่ียว 
2. สงเสริมและพัฒนาผลผลิตเกษตรและผลิตภัณฑแปรรูปใหสอดคลองกับความตองการของ

ตลาดและมีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยตอผูบริโภคท้ังภายในและตางประเทศ 
3. เสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมใหเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม มีความรับผิดชอบตอสังคม และอยูรวมกับชุมชนไดอยางยั่งยืน 
  4. พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความเขมแข็ง และดํารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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   5. พัฒนาจังหวัดระยองดานการทองเท่ียว การคาการลงทุน การผลิตสินคาและบริการเพ่ือ
รองรับภูมิภาคอาเซียนบนฐานปญญา นวัตกรรม ความคิดสรางสรรค และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

   เปาประสงครวม 
  1. สรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตรกรรม ภาคการ
ทองเท่ียว และภาคพาณิชยกรรม 
  2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมท้ังสรางความม่ันคงทางสังคม บนพ้ืน
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูอยางจํากัดและใชประโยชนสูงสุดพรอมการ
ดํารงชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมบนพ้ืนฐานการมีสวนรวมในทุกระดับ 
  4. เตรียมความพรอมของจังหวัดระยองเขาสูการแขงขันระดับสากล 

   ยุทธศาสตรการพัฒนา (Strategy)  
   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : พัฒนาคุณภาพสินคาและผลิตภัณฑดานการเกษตร ประมง ปศุสัตว

ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล ควบคู กับการพัฒนาไปสูเกษตรอุตสาหกรรม และเพ่ือการทองเท่ียว    
          ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 :  พัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวใหเติบโตควบคูกับ ภาคการเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรมอยางมี คุณภาพและยั่งยืน 
       ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 :  สงเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเขาสู อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน
ควบคูกับการรับผิดชอบตอ สังคม  

       ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  4 :  อนุรักษฟนฟูและควบคุมการใช ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสง
แวดลอมบน พ้ืนฐานของการมีสวนรวม 
       ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 :  เสริมสรางมาตรฐานการดํารง ชีวิต และการมีสวน รวมของของ
ประชาชนตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง  

         ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 :  สรางความเขมแข็งและเพ่ิมขีดความสามารถของ ภาคพาณิชยกรรม 
และภาคการบริการสูการแขงขัน ในระดับสากล 
 1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดระยอง (พ.ศ.2561-
2565) 
 วิสัยทัศน  “องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดระยอง มีความเปนเลิศดานการบริหารจัดการท่ี
ดี ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี” 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน
และการกีฬา 
   ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 6  แนวทาง  ดังนี้ 
  1. สงเสริมสนับสนุน อาคาร สถานท่ี สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาใหมีความเปนมืออาชีพเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 
  2. สงเสริมการอนุรักษ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน ศาสนสถานและภูมิปญญา  
ท่ีมีความเชื่อมโยงและการมีสวนรวมของชุมชน 
  3. สงเสริมสนับสนุน พัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพในทุกระดับท้ังในระบบและนอกระบบ
  4. สงเสริมสนับสนุนการกีฬา พัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพในทุกระดับ ท้ังในระบบและนอก
ระบบ 
  5. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีดีงามในสังคม 
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  6. สงเสริม สนับสนุน การเรียนรู รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว เชิงอนุรักษอยางสมดุลและยั่งยืน 
   ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 5  แนวทาง  ดังนี้ 

1. สงเสริมการประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรมเพ่ือดึงดูดและสรางมูลคาเพ่ิมทางการ
ทองเท่ียวรวมกันระหวางภาครัฐ เอกชนและประชาชน 

2. สนับสนุนใหมีการศึกษาแหลงทองเท่ียวใหม  ฟนฟูและพัฒนาแหลงทองเท่ียวเดิม 
3. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรดานการทองเท่ียวใหมีความชํานาญ เพ่ือการบริหาร

จัดการอยางยั่งยืน 
4. ฟนฟูภาพลักษณ เสริมสรางการปองกัน และรักษาความปลอดภัยเพ่ือยกระดับความ

เชื่อม่ันดานการทองเท่ียว 
5. สงเสริมสนับสนุนมาตรฐานการใหบริการแกผูประกอบการ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
   ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 5  แนวทาง  ดังนี้ 
  1. สนับสนุนกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมท่ีไมกอใหเกิดผลกระทบตอมนุษยและ
สิ่งแวดลอม  และสนับสนุนการดําเนินการท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม 
  2. เสริมสรางทัศนคติ พฤติกรรมและขีดความสามารถ ระบบการเรียนรูในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3. สนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เสริมสรางจิตสํานึก ความรู 
ความเขาใจ สรางภาคีเครือขาย เพ่ือการมีสวนรวมในการดูแล บํารุงรักษาสิ่งแวดลอมในทุกภาคสวน 

4. สงเสริม สนับสนุนมาตรการการปองกันการบังคับใชกฎหมาย การพัฒนาตามผังเมือง
รวมโดยบูรณาการจากทุกภาคสวน 

5. สนับสนุนการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย จากตนทางรวมท้ังมีระบบจัดการ
ท่ีถูกตอง 
 ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมืองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 7  แนวทาง  ดังนี้ 
  1. สงเสริมและพัฒนาเครือขาย และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เด็ก สตรี คนชรา
และผูดอยโอกาส 
  2. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพขององคกรปกครองสวยนทองถ่ิน 
  3. สงเสริมและสนับสนุนการปองกัน แกไขอาชญากรรม  ยาเสพติด และโรคติดตอ เพ่ือ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
  4. สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน การมีสวนรวม การบริหารตามหลักธรรมภิบาลแก
บุคลากรและประชาชนทุกระดับ 
  5. สนับสนุนการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ และการสืบคนขอมูล 
  6. จัดหาอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชและเครื่องจักรกล ในการปฏิบัติงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
 
  7. จัดตั้งครอบครัวพระมหาชนกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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 ยุทธศาสตรท่ี 5  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน 
ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 6  แนวทาง  ดังนี้ 

  1. กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษา ถนน ระบบระบายน้ํา สะพาน 
  2. กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษา ระบบไฟฟา ขยายเขตไฟฟาสองสวาง 
  3. กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษา ระบบกักเก็บน้ํา ขุดลอกคู คลอง อางเก็บน้ํา   
เพ่ืออุปภคและบริโภคและการเกษตร 
  4. ศึกษาและพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมเพ่ือเปนแหลงน้ําสํารอง พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใช
ในการบริหารจัดการ สงเสริมความรูความเขาใจในการวางแผนบริหารจัดการน้ํา 
  5. กอสราง ซอมแซม บํารุงรักษา ปรับปรุงภูมิทัศน สถานท่ีพักผอน 
  6. สงเสริม และเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการระบบคมนาคมขนสง พัฒนาสถานีขนสง 
ศาลาท่ีพัก จุดท่ีพักรอรถของผูโดยสาร 
 ยุทธศาสตรท่ี 6  การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ และปรับโครงสรางใหสมดุลและแขงขันได 
   ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 6  แนวทาง  ดังนี้ 
   1. สงเสริมและพัฒนาอาชีพ กลุมอาชีพในหมูบานชุมชน สรางมาตรฐานสินคาและบริการ 
แปรรูปผลิตภัณฑเกษตรและบรรจุภัณฑใหมีมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
   2. พัฒนาศูนยการเรียนรูในชุมชน เพ่ิมทักษะฝมือแรงงานใหมีมาตรฐาน สามารถแขงขันได
   3. สรางและขยายเครือขายการตลาด ชองทางการจําหนายสินคาเกษตร ประมง และ 
ผลิตภัณฑเกษตรเพ่ือสรางรายไดใหกับเกษตรกร 
   4. สงเสริมและพัฒนาตลาดสินคาและบริการ ตลาดกลาง เพ่ือแสดงและจําหนายสินคาและ
บริการ 
   5. สงเสริม สนับสนุนความรวมมือการลงทุนท้ังในประเทศ และตางประเทศ 
   6. สงเสริม สนับสนุน กิจกรรม/แนวทางการเขาสูประชาคมอาเซียน 

2.ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2.1 วิสัยทัศน 

  “องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง เปนองคกรท่ีนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหอยูดีมีสุข ม่ันคง ม่ังค่ังยั่งยืน  มุงสูประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน” 

 2.2 ยุทธศาสตร 
 2.2.1 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานการสงเสริมเศรษฐกิจ 
 2.2.2 ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานการศึกษา   
 2.2.3 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต และสรางความเขมแข็ง

ชุมชน 
  2.2.4 ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  2.2.5 ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  2.2.6. ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานการบริหารและการเสริมสรางธรรมาภิบาล 

 2.3 เปาประสงค 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานการสงเสริมเศรษฐกิจ 
 เปาประสงค 
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 สนับสนุนและสงเสริมการประกอบอาชีพ ประชาชนใหมีความเขมแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองมี
รายไดเพียงพอกับการดํารงชีพแบบยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานการศึกษา   
 เปาประสงค 
 สงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจน

อนุรักษศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน 

   ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต และสรางความเขมแข็งชุมชน 
 เปาประสงค 
 สงเสริมคุณภาพชีวิตผูดอยโอกาสและสงเคราะหผูประสบภัยและไดรับความเดือดรอน

ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีดีไดรับสวัสดิการเพียงพอตอการดํารงชีพ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  เปาประสงค 
  พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและคมนาคมใหไดมาตรฐานและเพียงพอตอการใชประโยชน
รวมกันของประชาชน 
  ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  เปาประสงค 
  สงเสริมการอนุรักษปาไมและแหลงน้ําภายในชุมชน บริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
อยางมีประสิทธิภาพ 
  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานการบริหารและการเสริมสรางธรรมาภิบาล  
  เปาประสงค 
  มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมมาภิบาล (Good Governance) 
 2.4 ตัวช้ีวัด 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานการสงเสริมเศรษฐกิจ 
 ตัวช้ีวัด 
 1. ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน วัดจากความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ/

กิจกรรมเพ่ือการสงเสริมอาชีพของประชาชนในตําบลสํานักทอง 
 2. จํานวนโครงการท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิต/การฝกอบรมอาชีพของกลุมสตรีในตําบล      

สํานักทอง 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานการศึกษา   
 ตัวช้ีวัด 
 1. จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของนักเรียนในสถานศึกษา ในเขตองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 
 2. ระดับความสําเร็จของการจัดการศึกษา 

3. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรม สงเสริมประเพณี ศาสนาและ
วัฒนธรรมทองถ่ิน 

4.จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของกิจกรรมท่ีสงเสริม สนับสนุนกีฬา และนันทนาการและจํานวนท่ี
เพ่ิมข้ึนของแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับการพัฒนา ฟนฟู 
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 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต และสรางความเขมแข็งชุมชน 
 ตัวช้ีวัด 

1.รอยละของประชากรมีระบบริการสุขภาพท่ีดีมาตรฐานและท่ัวถึง 
2.รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนเด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส คนพิการและผูปวยเอดสท่ีไดรับ

การสงเคราะห 
3.จํ าน วน โครงการ ท่ี ดํ า เนิ น การ ท้ั งด านการจั ดการสิ่ งปฏิ กู ล และมูลฝอย  และ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
4.ระดับความสําเร็จของชุมชนมีความเขมแข็งและเปนระเบียบเรียบรอยข้ึน 

  ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  1. ถนน อาคาร แหลงน้ํา ในชุมชน/ หมูบาน/ ตําบล ไดดําเนินการกอสราง ปรับปรุง และ
ซอมแซมอยางท่ัวถึง 
  2. จํานวนประชาชนท่ีไดรับประโยชนจากการพัฒนาถนน แหลงน้ํา 
  3. จํานวนไฟฟาสาธารณ ระบบประปา ไดรับการกอสราง/บํารุงรักษาเพ่ิมข้ึน 
  ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  ตัวช้ีวัด 

1. ระดับความสําเร็จของแหลงน้ําท่ีไดรับการพัฒนาสามารถกักเก็บ น้ําไดเพ่ิมข้ึน 
  2. ระดับปริมาณน้ําเสียจากโรงงานมีจํานวนลดลง 
  3. จํานวนปาธรรมชาติมีเพ่ิมมากข้ึนผลจากโครงการรักษปาไม 
  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานการบริหารและการเสริมสรางธรรมาภิบาล 

1จํานวนผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการบริการ 
2. จํานวนประชาชนท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
3. จํานวนบุคลากรของหนวยงานท่ีไดรับการอบรมเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติงาน 
4. จํานวนการใหบริการ การบริหารจัดการองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตาม 

หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีท่ีเพ่ิมข้ึน 
3. เปาหมาย 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานการสงเสริมเศรษฐกิจ 
 คาเปาหมาย 

  เพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพและสนับสนุนกลุมอาชีพตางๆของชุมชนลดปญหาการวางงาน 

พัฒนาตามระบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานการศึกษา  
 จํานวนโครงการกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการบํารุงศาสนา การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต และสรางความเขมแข็งชุมชน 
 คาเปาหมาย 
 รอยละของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนเพ่ิมข้ึน 

  ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  คาเปาหมาย 
  จํานวนประชาชนท่ีไดรับประโยชนจากโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและคมนาคม 



 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง หนา 34 
 

  ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  จํานวนประชาชนท่ีเขารวมโครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานการบริหารและการเสริมสรางธรรมาภิบาล 
  จํานวนของประชาชนท่ีพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงานของรัฐ 
 2.6  กลยุทธ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานการสงเสริมเศรษฐกิจ 
 กลยุทธ 

1.1 สงเสริมการประกอบอาชีพสรางรายไดใหประชาชน 
1.2 สงเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานการศึกษา 
กลยุทธ 

  2.1 สงเสริมการพัฒนาคุณภาพดานการศึกษา 

  2.2 สงเสริมกิจกรรมดานศาสนา  อนุรักษประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

  2.3 สงเสริมกิจกรรมดานการกีฬาและนันทนาการ 
   ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต และสรางความเขมแข็งชุมชน 

กลยุทธ 
  3.1 เสริมสรางความเขมแข็ง  ความสามัคคี  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินแก
ประชาชน 
  3.2  สงเสริมดานสาธารสุข  สวัสดิการและการสงเคราะหแกประชาชน 
  ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

กลยุทธ 
  4.1 กอสราง ปรับปรุงเสนทางคมนาคมขนสงและทางระบายน้ํา 
  4.2 กอสราง ปรับปรุงสาธารณูปโภค 
  ๔.๓ กอสราง ปรับปรุงอาคาร ลานกีฬาและภูมิทัศน 
  ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  กลยุทธ 
  5.1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  5.2 สงเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 
  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานการบริหารและการเสริมสรางธรรมาภิบาล 
  กลยุทธ 
  6.1 เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมและบูรณาการรวมกันทุกภาคสวน 
  6.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการองคกรสูความเปนเลิศ 
 2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร 
  องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง  จึงไดกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) คือ  
‘นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหอยูดีมีสุข ดําเนิวิถีชีวิตอยู
รวมกับธรรมชาติไดอยางเกื้อกูล’ 
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  2.8  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตรท่ีสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แหงชาติฉบับท่ี 12  ยุทธศาสตรชาติ และยุทธศาสตรจังหวัด  จะเห็นไดวามีความเชื่อมโยงกันอยางชัดเจนใน
การนํามาเปนแนวทางกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงการกําหนด
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีชัดเจนจะเปนการเตรียมการพัฒนา  เปนการนําภูมิคุมกันท่ีมีอยู พรอมท้ังเรง
สรางภูมิคุมกันในทองถ่ินใหเขมแข็งข้ึน เพ่ือเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากสภาวการณท่ีเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม โดยใหความสําคัญกับการ
พัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนใหมีคุณภาพ ใชทรัพยากรท่ีมีอยูภายในชุมชนอยางคุมคาและเกิด
ประโยชนสูงสุด รวมท้ังสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สรางสรรค บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ี เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาเพ่ือประโยชน
สุขท่ียั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

3. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
3.1  การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

   การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาทองถ่ินในปจจุบัน เปนการประเมิน
โดยวิเคราะหถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือขอจํากัด อันเปนสภาวะแวดลอมภายนอกท่ีมีผลตอการพัฒนา
ดานๆ ของทองถ่ิน รวมท้ังการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของทองถ่ิน อันเปนสภาวะแวดลอมภายในของทองถ่ิน 
ซ่ึงท้ังหมดเปนการประเมินสถานภาพของทองถ่ินในปจจุบันโดยเปนการตอบคําถามวา  “ปจจุบันทองถ่ินมี
สถานภาพการพัฒนาอยูจุดไหน” สําหรับใชเปนประโยชนในการกําหนดการดําเนินงานในอนาคตตอไป ท้ังนี้
โดยใชเทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปจจัยภายใน ไดแกจุดแข็ง (Strength – S) จุดออน (Weak – 
W) และปจจัยภายนอก ไดแก โอกาส(Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) เปนเครื่องมือ 

 แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดออน/อุปสรรค 
 จุดแข็ง 

-  แหลงผลิตผลไมหลากหลายประเภทท่ีสามารถ
ผลิตเพ่ือการบริโภคภายในและสงออกได 

- มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณและ
หลากหลาย 

- มีภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีความพรอม มี
ความสามารถ ความเขมแข็งในการรวมพัฒนา 

- มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตในพ้ืนท่ี 
- มีวัตถุดิบทางการเกษตรเพ่ือเขาสูระบบ

อุตสาหกรรม 
- มีเสนทางคมนาคมสะดวกในการขนสงสินคา

และการบริการ 
 

- มีโรงงานอุตสาหกรรมรองรับ ลดปญหาการ
วางงานของคนในพ้ืนท่ี 

 

จุดออน 
-  การพัฒนาดานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี

กอใหเกิดปญหามลภาวะสิ่งแวดลอม
การจัดการท่ีเหมาะสม 

-  ขาดความตระหนักของบทบาทการ
มีสวนรวมของภาคสวนตางๆ  

-  ขาดการบริหารจัดการเรื่อง
การตลาดสินคาการเกษตรแบบครบ
วงจร 

-  สภาพพ้ืนท่ีกวาง ประชาชนอาศัยอยู
แบบกระจายตัว ทําใหการบริหาร 
การพัฒนาไมท่ัวถึงและครอบคลุม 

- งบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัดไม
สามารถตอบสนองความตองการ
ปจจัยพ้ืนฐานของทองถ่ินไดอยาง
เพียงพอ 
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โอกาส 
- รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา

เสนทางคมนาคมรถไฟเสนทางขนสงสินคาและ
กอสรางคลังสินคาทางรถไฟ 

- ภาวะวิกฤติดานอาหารโลกทําใหรัฐบาลให
ความสนใจและสนับสนุนสงเสริมการปลูกพืชท่ี
เปนอาหารเพ่ิมมากข้ึน 

- ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ี
สามารถนํามาชวยในการบริหารจัดการภาค
สวนตางๆ 

- ความรวมมือระหวางประเทศมีมากข้ึนในการ
สงเสริมภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม 
และภาคพาณิชยกรรมรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 

 

 

 

 

-  อบต.ไมสามารถนํางบประมาณไป
ชวยเหลือองคกร หรือหนวยงานอ่ืน
ไดครบถวน 

-  พ้ืนท่ีทําการเกษตรลดลง 
-  ระบบชลประทานกระจายไมท่ัวถึง 

ขาดแคลนน้ําเพ่ือการอุปโภค 
บริโภคชวงหนาแลง 

-  เกษตรกรขาดความรูและเทคนิคใน
การสรางมูลคาเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร 

-  ไมมีการควบคุมและแบงเขต
ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 

-  การเคลื่อนยายแรงงาน (ประชากร
แฝง) สงผลใหเกิดปญหาทางสังคม
ในพ้ืนท่ี 

  อุปสรรค 
-การบังคับใชและปฏิบัติตามระเบียบ      
ขอบังคับของกฎหมายไมเขมงวด 
-ไมมีตลาดกลางรองรับผลผลิตทาง
การเกษตรและกําหนดราคาผลผลิตท่ี
แนนอน 
- มาตรการกีด กันทางการค าของ
ป ร ะ เท ศ คู ค า  ส ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต อ
ความสามารถในการแขงขันทางดาน
ธุ ร กิ จ ก า ร ค า  ก า ร เก ษ ต ร แ ล ะ
อุตสาหกรรม 
- สภาพดินฟาอากาศไมเอ้ืออํานวย 
สงผลกระทบตอผลผลิตทางการเกษตร 
-ประชาชนสวนใหญไมเห็นความสําคัญ
ของการมีส วน ร วม ในการ พัฒ นา
ทองถ่ิน 
-งบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐไมเพียงพอ 
- ประชากรยายถ่ิน (ประชากรแฝง) ทํา
ใหเกิดปญหาเด็กถูกทอดท้ิง/ยาเสพ
ติด/อาชญากรรม 
- เสนทางคมนาคมไมสะดวกทําให
ขนสงผลผลิตลาชา 
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ปจจัยและสถานการณการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา 
 ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในเขต องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 
จากการไดทําประชาคม  หมูบานและใชขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.)  และขอมูลการจัดทําแผนแมบท  
สรุปไดดังนี้ 
 

ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของ
ประชาชนในเขต อบต.สํานักทอง ขอบขาย
และปริมาณของปญหา 

พ้ื น ท่ี เ ป า ห ม า ย /
กลุมเปาหมาย 

การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

๑.  ปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑  เสนทางการคมนาคมไมสะดวก 

      ลักษณะของปญหา 
       - เนื่องจากถนนภายในหมูบาน รอย

ละ 70 เปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เนื่องจาก
บางพ้ืนท่ียังไมเปนท่ีสาธารณะ จะดําเนินการได
ก็ตอเม่ือตองเปนท่ีสาธารณะและงบประมาณท่ี
จํากัด 
๑.๒  ปญหาไฟฟาสาธารณะไมเพียงพอ 

      ลักษณะของปญหา 
      - ไฟฟาสาธารณะในหมูบ าน ซ่ึงไม

เพียงพอตอความตองการของประชาชน อาจ
กอให เกิดอาชญากรรม ความเสียหายแก
ทรัพยสินของประชาชนได 

๑.๓ ปญหาน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภค 
      ลักษณะของปญหา 

    - ไมมีน้ําประปาใชทุกครัวเรือน ไมมี
แหลงน้ําดิบในการผลิตประปา        

 
 
 

-พ้ื น ท่ี ทุ กห มู บ าน ใน เขต 
อบต.สํานักทอง ยังประสบ
ป ญ ห าก ารค ม น าค ม ไม
สะดวก 
 
 
 
-พ้ืนท่ีทุกหมูบานในเขต 
 อบต.สํานักทอง 
 
 
 
 
 
-ห มู  4  แ ล ะ ห มู ท่ี  5 
ตองการขยายเขตประปา 
เพ่ิมแหลงน้ํา 

 
 
 
- อบต.สํานักทอง จัดงบประมาณในการ
กอสรางและปรับปรุงตลอดจนซอมแซม
ถนนใน เขต อบต .สํ านั กทอง อย าง
ตอเนื่องรวมท้ังกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เพ่ิมข้ึน 
 
 
- อบต.สํานักทอง จัดงบประมาณในการ
ติดตั้งและซอมบํารุงไฟฟาสาธารณะ
เพ่ิมข้ึน 

 
 
 
 
- การขยายเขตประปา และหาแหลงน้ํา 
  ดิบเพ่ิมเติม     

2. ปญหาดานเศรษฐกิจ/ลักษณะของปญหา 
 - ขาดการรวมกลุมของเกษตรกรทําใหไมมี

อํานาจตอรองทางเศรษฐกิจหรือรับ
บริการ 

- ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา 
- ขาดความรู/ทักษะในการบริการ 

 
-  เกษตรกร หมูท่ี 1-5 
- กลุมสตรี/กลุมแมบานท่ี   
   ตองการอาชีพเสริม 
 

 
- อบต.สํานักทอง จัดฝกอบรมอาชีพ 
  ใหแกประชาชนในพ้ืนท่ี 
- สงเสริมใหประชาชนรวมกลุมในการ

ประกอบอาชีพ 
- สนับสนุนงบประมาณและวิทยาการ 

การอบรมใหความรูแกประชาชน 
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๓.  ปญหาดานสังคม/ลักษณะของปญหา 
- ปญหายาเสพติดระบาดในกลุมเยาวชน 

และนักเรียน โดยเฉพาะ ยาบา ยาอี 
- ปญหาอาชญากรรม การทะเลาะวิวาท 

ซ่ึงเกิดจากการดื่มสุราและของมึนเมา 
ทําใหขาดสติ คึกคะนอง 

- ปญ หาความปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพยสิน การลักขโมย 

 

-ประชาชน และเยาวชน ใน   
เขต อบต.สํานักทอง 

 
 

- นโยบายของรัฐบาลในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด โดยให
อปท.ดําเนินการเชิงรุกรวมกับฝาย
ปกครองและตํารวจ ในการปอง
ปราม ตรวจคน จับกุมผูเสพ/ผูคา 
และบําบัดกลุมผูติดยาและกลุม
เสี่ยง 

- แตงตั้ง อปพร.ปฏิบัติหนาท่ีรักษา
ความสงบเรียบรอยใน เทศกาล
ตางๆ 

- งบประมาณในการจัดซ้ือเครื่องมือ
เครื่องใชดานการปองกันบรรเทา   
สาธารณภัยเพ่ิมข้ึน 

๔.  ปญหาดานการเมืองการบริหาร 

     ลักษณะของปญหา 
-    งบประมาณมีไมเพียงพอ 
-    ประชาชนขาดการมีสวนรวมทางการ

เมือง การปกครอง 
 
 
 
 

 
 

- ผูบริหาร/สมาชิกสภาฯ/
พนักงานและประชาชน
ในพ้ืนท่ี  

 

 
 

- จัดสรรงบประมาณในการจัดสง
บุคลากรเขารับการอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

- เนนการมีสวนรวมของประชาชน
ในการบริหารจัดการ 

- การอบรมใหความรูแกประชาชน
ดานการเมือง การปกครอง 
 

5 . ป ญ หาด าน การศึ กษ า  ศ าสน าและ
วัฒนธรรม 

ลักษณะของปญหา 
-  สถานท่ีใชบริการดานขอมูลขาวสารไม

ท่ัวถึง ไมมีหองสมุด/แหลงเรียนรู/ ท่ีอาน
หนังสือพิมพหมูบาน 

-  กระแสโลกาภิวัฒนและการสื่อสารไร
พรมแดนนําวัฒนธรรมตะวันตกเขามามี
อิทธิพลตอสังคมและครอบครัว ทําใหละ
ท้ิงวัฒนธรรมดั้งเดิม 

-  ขาดการใหความรูทางศาสนาและพัฒนา
จริยธรรมแกประชาชน 

 

 
 
- เด็กและเยาวชน 
- นักเรียนในสถานศึกษา 
- เด็กเล็กในศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 
        

 
 
- อบต.สํานักทอง จัดสรรงบประมาณใน

ก า ร ส ง เ ส ริ ม  ฟ น ฟู  ศ า ส น า 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงาม
ของทองถ่ิน 

 - จัดสรรงบประมาณในการกอสราง
แหลงเรียนรูประจําตําบล/หองสมุด
ชุมชน/ท่ีอานหนั งสือพิมพประจํ า
หมูบาน 
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๕.  ปญหาดานสาธารณสุข 

     ลักษณะของปญหา 
- ขาดแคลนสถานท่ีออกกําลังกาย/ลาน
กีฬา/สวนสาธารณะ 

- การใชยาโดยไมปรึกษาแพทย 
- สารเคมีตกคางในอาหาร 

 
 

- เด็ก เยาวชน ประชาชน
ในพ้ืนท่ี 

 
 

- อ บ ต .สํ า นั ก ท อ ง  จั ด ส ร ร
งบประมาณในการดําเนินการ เพ่ือ
กอสรางลานกีฬา/สวนสาธารณะ
ประจําตําบล 

- ฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิการ
ป ฏิ บั ติ ง าน ข อ ง อ สม .ป ระจํ า
หมูบาน 

6.ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

ลักษณะของปญหา 
-  ปญหาปริมาณขยะ และน้ําเสีย เพ่ิมข้ึน 
-  สระน้ํา อางเก็บน้ํา ขาดการดูแลรักษา 
 
  

 
 
 

- หมูท่ี 1-5 
 

 
 
 
- อบต.สํานักทอง จัดหาท่ีรองรับขยะ ท่ี

อ า จ มี ป ริ ม าณ เพ่ิ ม ม าก ข้ึ น แ ล ะ
ดํ า เ นิ น ก า ร จั ด ก า ร ข ย ะ ท่ี มี
ประสิทธิภาพ 

- รณรงคเพ่ือสรางจิตสํานึกการใชวัสดุ
จากธรรมชาติแทนขยะท่ียอยสลาย
ยาก และเกิดมลพิษ 

-จั ด กิ จ ก ร ร ม ด า น ก า ร อ นุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ เชน การปลูก
ตนไม  การปลอยพันธุสัตวน้ํ า การ
ปรับปรุงภูมิทัศน เปนตน 
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3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปนั้น อบต.สํานักทอง ไดทําการประเมินสถานการณ

สภาพแวดลอมภายนอกท่ีเก่ียวของ  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้   
 

ดาน สถานการณภาพ

แวดลอม 

ภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

ขอบขายและปริมาณ

ของปญหา/ 

ความตองการ  

พ้ืนท่ีเปาหมาย/ 

กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 

แนวโนม 

อนาคต 

1. โครงการ

กอสรางพ้ืนฐาน 

1) ขาดแคลนแหลงน้ําใน

การเกษตรและน้ําประปา

สําหรับอุปโภค-บริโภคยัง

ไมพอเพียงและยังไมได

มาตรฐาน 

- แหลงน้ําและ

น้ําประปาในการ

อุปโภค-บริโภค 

- ในเขต         

อบต.สํานักทอง 

- ประชาชนมีแหลง

น้ําและมีน้ําประปา

ใชอยางพอเพียงมี

คุณภาพตาม

มาตรฐานมากข้ึน 

2) ไฟฟาสองสวางทาง

และท่ีสาธารณะยังไม

สามารถดําเนินการ

ครอบคลุมพ้ืนท่ีได

ท้ังหมด 

- ไฟฟา - ในเขต  

อบต.สํานักทอง 

- ทางและท่ี

สาธารณะมีแสง

สวางเพียงพอ

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมาและ

ปองกันการเกิด

อาชญากรรมได 

3) ชุมชนขยายมากข้ึน

ระบบระบายน้ํายังไม

เพียงพอ เกิดการอุดตัน 

สงกลิ่นเหม็นกอความ

รําคาญและน้ําทวมขัง 

- ราง/ทอระบายน้ํา - ในเขต         

อบต.สํานักทอง 

- มีรางระบายน้ํา

สามารถระบายน้ํา

ไดสะดวก ไมอุดตัน 

ไมสงกลิ่นเหม็นกอ

ความรําคาญ 

รวมท้ังระบายน้ําได

ดีชวงหนาฝน 

4) ประชาชนตองการ

เสนทางในการสัญจรไป

มาเพ่ิมมากข้ึนและ อบต.

สํานักทอง ไมสามารถ

- เสนทางคมนาคม - เสนทางคมนาคม

ท่ีเปนสาธารณะ

และประชาชนมี

ความตองการให

- มีเสนทางในการ

คมนาคมเพียงพอ

และ ประชาชน

ไดรับความสะดวก
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ดําเนินการไดเนื่องจาก

พ้ืนท่ียังไมเปนท่ี

สาธารณะ จะดําเนินการ

ไดก็ตอเม่ือตองเปนท่ี

สาธารณะ   

ดําเนินการ ในการสัญจรไปมา 

 

2. ดานงานสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

 

1) มีการระบาดของโรค

อุบัติใหม โรคระบาด 

โรคติดตอ 

- ดานสาธารณสุข - ในเขต อบต.  

สํานักทอง 

ในพ้ืนท่ีไมมีการ

ระบาดของโรค

อุบัติใหม  โรค

ระบาด  โรคติดตอ 

2) ประชาชนในพ้ืนท่ีปวย

เปนโรคเรื้อรังแนวโนมท่ี

เพ่ิมข้ึน เชน เบาหวาน  

ความดัน 

- ประชาชนกลุม

เสี่ยงและผูปวย 

 

            

   1.) ปญหาทางดานกายภาพ ปญหาของสภาพพ้ืนท่ีเนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลสํานัก

ทอง มีสภาพพ้ืนท่ีเปนราบสลับภูเขา สภาพดินเปนดินปนทราย ลูกรัง  เม่ือถึงฤดูฝนก็มีน้ําเออลนทวมพ้ืนท่ีท่ีอยู

อาศัยและการจราจร เพราะยังขาดระบบการระบายน้ําท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงในอนาคตองคการบริหารสวน

ตําบลสํานักทอง จะเพ่ิมโครงการกอสรางระบบระบายน้ําเพ่ือแกไขปญหา   

            2.) ปญหาดานการคมนาคมและขนสง ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง มีถนน

เชื่อมโยงกับชุมชนในเขตพ้ืนท่ีของตนเองและขางเคียง ระบบและโครงขายถนน แตละสายในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลสํานักทอง สวนใหญเปนถนนคอนกรีต แตปญหาการคมนาคมสวนมากคือถนนชํารุด ทําให

การคมนาคมไมสะดวก และไมมีเสนแบงชองจราจร    

  3.) ปญหาดานนันทนาการ เนื่องจากภายในชุมชนมีพ้ืนท่ีในการประกอบกิจกรรมและพ้ืนท่ี

ในการชุมนุมเพ่ือการทํากิจกรรม ไมเพียงพอตอการมาใชบริการกิจกรรมนันทนาการ  เพ่ือพักผอนหยอนใจ

และออกกําลังกายของคนในชุมชน  

  4.) ปญหาดานสิ่งแวดลอมชุมชน เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง สวนใหญ

เปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ซ่ึงจะมีแรงงานนอกพ้ืนท่ี(ประชากรแฝง)และแรงงานท่ีไมไดลงทะเบียน

เขามาเปนจํานวนมาก สงผลกระทบดานปญหามลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากการเผาขยะของแตละครัวเรือน

สถานประกอบการ และระบบการจัดการขยะของ อบต.สํานักทอง รวมท้ังปญหาการปลอยน้ําเสียจาก
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ครัวเรือนสถานประกอบการลงสูแหลงน้ําธรรมชาติโดยไมมีการบําบัด    น้ําเสียท่ีถูกวิธี ซ่ึงอาจทําใหเกิดปญหา

ดานสุขภาพแวดลอมชุมชนในอนาคตได 

  5.) ปญหาดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การไฟฟาสวนภูมิภาค ใหบริการยังไม

ครอบคลุม และสําหรับการใหบริการน้ําประปา ยังไมครอบคลุมทุกๆ พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

เนื่องจากขาดแหลงน้ําดิบ ดังนั้นจึงตองมีการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือใหบานเมืองมีความอยูอยาง

ยั่งยืนตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


