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ส่วนที่ ส่วนที่ 22  
  

     ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  
1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

 1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
  วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วย 
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า  “มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน” 

  ความม่ันคง 
- การมีความมั ่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี ่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ  

และภายนอกประเทศในทุกระดับทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล 

- ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและการเมือง 

- ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

ที่เข้มแข็ง  เปนศูนยกลางและเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน 

- ระบบการเมืองที่มั่นคงเปนกลไกที่น าไปสูการบริหารประเทศที่ตอเนื่อง และโปรงใส 

ตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี  สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ   
ชุมชนมีความเขมแข็ง  ครอบครัวมีความอบอุน 

- ความมั ่นคงของอาหาร  พลังงาน  และน้ า  ประชาชนมีความมั ่นคงในชีว ิต   

มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต  มีที่อยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 

  ความม่ังคั่ง 
- ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องจนเขาสูกลมุประเทศรายไดสูง 

ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน 
- เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข งขันสูงสามารถสรางรายไดทั ้งจากภายใน    

และภายนอกประเทศสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปนจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค

ทั้งการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการท าธุรกิจมีบทบาทส าคัญใน ระดับภูมิภาค และระดับโลก

เกิดสายสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางมีพลัง 

- ความสมบูรณ ในทุน ที่จะสามารถสร างการพัฒนาตอเนื่อง ไดแก ทุนมนุษย 

ทุนทางปญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม 
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  ความย่ังยืน 

- การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ให เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง  ซึ่งเป นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ ไม ใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี   

ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอม  จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน 

 

- การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสอดคลองกับกฎระเบียบของ 

ประชาคมโลกซึ่งเปนที่ยอมรับรวมกัน ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีขึ้น   

คนมีความรับผิดชอบตอสังคม  มีความเอ้ืออาทร  เสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวม 

- มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน ใหความส าคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน 

ทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาในระดับอยางสมดุล   

มีเสถียรภาพและยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบไปด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 
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1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ด้านความมั่นคง  
 

1. การรักษาความสงบภายในประเทศ 
2. การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 

3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัย
คุกคามที่กระทบต่อความม่ันคง 

4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับ
อาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่
ภาครัฐ 

5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม                                                                  
ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 

1. การเกษตรสร้างมูลค่า 
2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
4. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์  
 

1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
3. ป ฏิ รู ป ก ร ะ บ ว น ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ ต อ บ ส น อ ง ต่ อ 

การเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21  
4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
5. การเสริมสร้างให้คนไทยสุขภาวะที่ดี 
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6. การสร้างสภาพแวดล้อมที่ เ อ้ือต่อการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

7. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทาง
สังคมและพัฒนาประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม 
 

1. การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม 

และเทคโนโลยี 
3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
4. การเ พ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น ใน 

การพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
 

1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาค

ทะเล 
3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อ

สภาพภูมิอากาศ 
4. พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ มุ่นเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

5. พัฒนาความม่ันคง  น้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม  

6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

1. ภาครัฐยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความ
ต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์
ชาติเป็นเปูาหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ 
ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้
ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศ 

4. ภาครัฐมีความทันสมัย 
5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม 

จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และ
เป็นมืออาชีพ 

6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ 
และมีเท่าท่ีจ าเป็น 
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8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติ
ต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

ที่มา: ประกาศ เรื่องยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2561 
 
 
 

1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  

  หลักการพัฒนาประเทศที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”ที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 
และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิม  
ผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12  
จะมุ่งบรรลุเปูาหมายในระยะ 5 ปี ที่จะสามารถต่อยอดในระยะต่อไปเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายการพัฒนา 
ระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีหลักการส าคัญของแผนพัฒนาฯ ดังนี้ 

- ยึด “หลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง” 

- ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 

- ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” 

- ยึด ”เปูาหมายอนาคตประเทศไทยในปี 2579” 

- ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการ 

เจริญเติบโตจากการเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
- ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ 

ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว 
  เป้าหมายส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
  1. คนไทยทุกคนมีคุณภาพสามารถปรับตัวรองรับสังคมสูงวัยและบริบทการพัฒนาในอนาคต โดย 
    1)  ค่าดัชนีการพัฒนามนุษย์ไม่ต่ ากว่า 0.8 คะแนน 
    2)  IQ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าเกณฑ ์
    3)  ร้อยละ 70 ของเด็กไทยมีคะแนน EQ ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
    4)  ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า 500  
    5)  สัดส่วนของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ิมข้ึน 
  2. สังคมมีความเหลื่อมล้ าน้อยลง โดย 
    1)  รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่รายได้ต่ าสุดเพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 15/ป ี
    2)  การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดเพ่ิมขึ้น 
    3)  สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงเหลือร้อยละ 7.4 
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  3. มีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและแข่งขัน โดย 
    1)  เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 โดยมีรายได้ต่อหัวเป็น 8,200 ดอลลาร์ สรอ. 
    2)  มีอันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งประเมินโดย IMD 
ให้อยู่ในกลุ่ม 1 ใน 25 ประเทศของประเทศแรก มีรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ ากว่า 3 ล้านล้านบาท 
    3)  เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มข้ึนเป็น 500,000 ไร่ 
  4. รักษาทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมมีความมั่นคงอาหาร พลังงาน และน้ า โดย 
   1)  เพ่ิมผืนปุาไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ 
   2)  พ้ืนที่ปุาชายเลนเพิ่มจาก 1.53 เป็น 1.58 ล้านไร่ 
   3)  การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่ง ลดลงไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 7 
  5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี  
และเพ่ิมความเชื่อม่ันของนานาชาติต่อประเทศไทย โดย 
   1)  ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดและปัญหาอาชญากรรมลดลง 
   2)  ประเทศไทยมีอันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ ากว่าอันดับที่ 20 ของโลก  
และมีอันดับความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์ไม่ต่ ากว่าอันดับ 10 ของโลก 
  6. มีระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้  
กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน โดย 
    1)  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพ 
การประกอบธุรกิจของประเทศอยู่ในอันดับสองของอาเซียน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ อีก 4 ยุทธศาสตร์ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
  2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง 
  6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทย 
  7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิติกส์ 
  8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
  9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
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  10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
1. การเสริมสร้างและ

พัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
 

1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ 
และพฤติกรรมที่พึงประสงค ์

2) พัฒนาคนให้มีทักษะ มีความรู้ และมีความสามารถในการด ารงชีวิต
อย่างมีคุณค่า 

3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อ

สุขภาพ 
5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและระบบ

การเงินการคลังด้านสุขภาพ 
6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูง

วัย 
7) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 

 
 

2. การสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล้ า
ในสังคม 

 

1) การเพ่ิมโอกาสให้กลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุด
สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ 

2) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และ
สวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง 

3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้าง
ความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการที่ดินและ
ทรัพยากรภายในชุมชน 

3. การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 
2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของการผลิต

และการบริการ 
4. การเติบโตที่เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

1) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างความสมดุลของการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความมั่นคง 
สมดุล และยั่งยืน 

3) การแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม 
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4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
6) การบริการจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
7) การพัฒนาระบบการบริการจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8) พัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

5. การเสริมสร้าง
ความมั่นคงแห่งชาติ 
เพ่ือการพัฒนาประเทศ 
สู่ความม่ังคั่ง 

 

1) การรักษาความมั่นคงภายใน 
2) การพัฒนาศักยภาพการปูองกันประเทศ 
3) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง 
4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่ง

อ านาจอธิปไตยในเขตทะเล 
5) การบริ ห า รจั ดกา รคว ามมั่ น ค ง เ พ่ื อกา ร พัฒนา  เ พ่ื อ ให้ เ กิ ด 

ความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่ เกี่ยวข้องกับความมั่นคง 
การพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
6. การบริหารจัดการใน

ภาครัฐการปูองกัน
การทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย 

 

1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากร
ภาครฐั ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม  
เกิดความคุ้มค่า 

2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตาม
ตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ เพ่ือให้การจัดสรรและการใช้จ่าย 
มีประสิทธิภาพ 

3) เ พ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ ได้
มาตรฐานสากล 

4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทย

มีวินัย โปร่งใส และยุติธรรม 
6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม 

และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
7. การพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานและระบบ 
โลจิติกส์ 

1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง 
2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
3) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
4) พัฒนาด้านพลังงาน 
5) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน

โทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ 

6) พัฒนาระบบน้ าประปา 
8. การพัฒนา

วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม 

1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ 
ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 

2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 

และนวัตกรรม ด้านบุคลากรวิจัย 
9. การพัฒนาภาค  

เมือง และพ้ืนที่
เศรษฐกิจ 

  1)  การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง 
  2)  การพัฒนาเมือง 
  3)  การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
10. ความร่วมมือระหว่าง

ประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

1)  ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และ
แสวงหาตลาดใหม่ส าหรับสินค้าและบริการของไทย 

2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และ
โทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน
GMS,ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC ,และ JDS และภูมิภาค
อาเซียนเพื่ออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 

3) พัฒนาและส่ ง เสริมให้ ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ  
การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค 

4) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย 
5) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือ 

กับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับ
อนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน 

6) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค 
และนานาประเทศ 

7) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่
สร้างสรรค ์

8) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความ
มั่นคงในทุกด้านที่เก่ียวกับเรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน 

9) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการ
ต่างประเทศ 

10)  ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 
ทีม่า:แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 

1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

   แผนพัฒนาภาคในช่วงแผนพัฒนาภาคตะวันออกในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
   1.3.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออก 
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษที่มีความทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน 
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล 
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว 

https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422
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     ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 
     ยุทธศาสตร์ที่ 5 แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบการบริหารจัดการมลพิษ
ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 
   แผนงานและโครงการส าคัญแผนพัฒนาภาคตะวันออกในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีตัวอย่างแนวคิดโครงการส าหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาในประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
พัฒนาพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออกให้
เป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษที่มีความ
ทันสมัยที่สุดใน
ภูมิภาคอาเซียน 
 

- พัฒนาโครงข่ายความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งหลักให้เอ้ือประโยชน์ต่อ
การพัฒนาอุตสาหกรรมและเมืองในอนาคต ได้แก่สนามบิน อุ่ตะเภา รถไฟ
ความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะ 3 ท่าเรือมาบตาพุต 
ระยะ 3 ท่าเรือสัตหีบ รถไฟทางคู่เชื่อม 3 ท่าเรือ และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  
ช่วงพัทยา-มาบตะพุด 
- ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่ง
อนาคตในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เช่นจัดตั้งศูนย์บริการแบบ
เบ็ดเสร็จ ประชาสัมพันธ์ และชักจูงนักลงทุนที่มีศักยภาพและเหมาะสม เป็นต้น 
- พัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี เพื่อผลิตก าลังคนให้ตรงกับ
ความต้องการของอุตสาหกรรมเปูาหมาย และก่อให้เกิด การวิจัย สร้างนวัตกรรม 
และการพัฒนาเทคโนโลยีในการต่อยอด และขับเคลื่อนการพัฒนาในพ้ืนที่อย่าง
ยั่งยืน อาทิ EEC of Digital Park (EECd) และ EEC of Innovation (EECi) 
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติในจังหวัดชลบุรี –ระยอง ให้เป็นฐาน
การกระจาย และการสร้างงานให้แก่ชุมชน 
- พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองส าคัญของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ เอ้ือต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาภาค
ตะวันออกให้เป็น
แหล่งผลิตอาหารที่
มีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล 

- พัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก ให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อน
แห่งเอเชียโดยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพ
สินค้า ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การบรรจุหีบห่อ การแปรรูป และการจัดจ าหน่าย 
- ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ ได้แก่ สุกรและไก่ในจังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรา ให้
ผลผลิตมีคุณภาพและได้มาตรฐานความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการ
ผลิตที่ทันสมัยและพันธุ์ที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงการบริหารจัดการตลาดให้มี
ประสิทธิภาพ 
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- พัฒนาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าบริเวณชายฝั่ง 
อ่าวไทย ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ให้คงความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืนต่อไป โดยเร่งรัดการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  และการ
จัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมง และสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบเหมาะสม 
ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เช่น การส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการจัดการและวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
และสร้างมูลค่าเพ่ิม การส่งเสริมและพัฒนาการประมงพ้ืนบ้าน รวมทั้งการส่งเสริม
และพัฒนาธุรกิจการประมง เป็นต้น 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ปรับปรุงมาตรฐาน
สินค้าและธุรกิจ
บริการด้านการ
ท่องเที่ยว 
 

- ฟ้ืนฟูและปรับปรุงการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา 
จันทบุรี และตราด ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งปรับปรุงสิ่งอ านวยความ
สะดวก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐานสากล 
- ฟื้นฟูและอนุรักษ์การท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้ว ให้เป็น 
แหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอม โดยฟื้นฟูบูรณะโบราณสถานและสินทรัพย์ทาง
วัฒนธรรม รวมทั้งปรับปรุงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและควบคุมการใช้ที่ดินอย่าง
เหมาะสม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืนต่อไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
พัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจชายแดน
ให้เป็นประตู
เศรษฐกิจเชื่อมโยง
กับประเทศเพ่ือน
บ้านให้เจริญเติบโต
อย่างยั่งยืน 
 
 
 

- พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  
ให้เป็นประตูและศูนย์กลางทางการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุน เชื่อมโยง
กับประเทศกัมพูชาและเวียดนาม โดยจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้
เหมาะสมพัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพ และ
อ านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน 
- พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนหาดเล็ก อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัด 
ตราด ให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้าชายแดนและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับเกาะ
กง กัมพูชา โดยจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมและ
ระบบ Logistics รวมถึงยกระดับมาตรฐานการให้บริการ และอ านวยความสะดวก
บริเวณจุดผ่านแดน 
- พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนบ้านแหลมและบ้านผักกาด อ าเภอโปุงน้ าร้อน  
จังหวัดจันทบุรี ให้เป็นศูนย์กลางการค้าเชื่อมโยงกับจังหวัดพระตะบองและไพริน
ของกัมพูชา โดยปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการพ้ืนฐานเพ่ืออ านวยความสะดวก
ในการลงทุน ตลอดจนพัฒนาจุดตรวจชายแดนเพ่ือให้บริการได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพและมาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  
แก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และจัดระบบการ
บริหารจัดการ
มลพิษให้มี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 
 

- บริหารจัดการน้ าเพื่อบรรเทาภาวะฝนแล้งและน้ าท่วมจันทบุรีและตราด โดย 
ปรับปรุงและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าเดิม จัดสรรน้ า และพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ิมเติม
รองรับความต้องการใช้น้ า ที่เพ่ิมขึ้นจากการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และชุมชนได้อย่างพอเพียงและมีเสถียร รวมทั้งส่งเสริมการท าแหล่งกักเก็บน้ า
ขนาดเล็กกระจายพื้นที่การเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
- ฟ้ืนปุาต้นน้ าให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ โดยปลูกปุาเพ่ิมเติม และเพ่ิม 
มาตรการเฝูาระวังติดตามการบุกรุกปุา โดยสนับสนุนสิทธิและบทบาทของชุมชน 
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ปุาชุมชนไม่ให้เสื่อมโทรมลง 
- คุ้มครองและฟ้ืนฟูปุาชายเลน ปะการัง หญ้าทะเล และปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง  

โดยเฉพาะจังหวัดที่มีพ้ืนที่กัดเซาะรุนแรง ได้แก่ จันทบุรีและฉะเชิงเทรา โดยการก าหนด

พ้ืนที่ และหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 

หรือข้อตกลงร่วมกันของภาคีพัฒนา ในการจัดการฟ้ืนฟูปุาชายเลน การเฝูาระวังการ

ลักลอบจับสัตว์น้ า การคุ้มครองปะการัง หญ้าทะเล พ้ืนที่จับสัตว์น้ า พ้ืนที่เพาะเลี้ยง และ

การท าการประมงชายฝั่ง เพ่ือปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง และไม่ให้ทรัพยากรชายฝั่ง   

เสื่อมโทรมลงไปอีก 

- ด าเนินการตามมาตรการจัดการมลพษิทางอากาศ ได้แก่สารอินทรีย์ระเหยง่าย  
และฝุุนละอองขนาดเล็กในจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา โดยก าหนด
มาตรการควบคุมและมาตรการจูงใจในการปูองกันภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนท้องถิ่น หรือข้อตกลงภาคีพัฒนา ในการจัดการฟ้ืนฟูปุาชายเลน การเฝูา
ระวังการลักลอบจับสัตว์น้ า การคุ้มครองปะการัง หญ้าทะเล พ้ืนที่จับสัตว์น้ า พ้ืนที่
เพาะเลี้ยง และการท าประมงชายฝั่ง เพ่ือปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง และไม่ให้
ทรัพยากรชายฝั่ง เสื่อมโทรมลงไปอีก 
- ด าเนินตามมาตรการจัดการมลพิษทางอากาศ ได้แก่ สารอินทรีย์ระเหยง่าย  
และฝุุนละอองขนาดเล็กในจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา โดยก าหนด
มาตรการควบคุม และมาตรการจูงใจในการปูองกัน และควบคุมการปล่อยมลพิษ
ทางอากาศในเขตชุมชน และในเขตอุตสาหกรรมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือให้
ชุมชน และอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูลกันและสันติสุข 
- ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน ในจังหวัดที่เป็น 
ศูนย์การค้า การท่องเที่ยว และพ้ืนที่อุตสาหกรรม รวมทั้งการจัดการน้ าทิ้งจาก
ครัวเรือนและโรงงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือควบคุมบรรเทาน้ าเสีย
โดยเฉพาะ ในบริเวณแม่น้ าสายหลักที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่ อง ได้แก่ 
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แม่น้ าระยองตอนบน ตอนล่าง และแม่น้ าพังราดตอนบน 
- พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการรวบรวม ขนย้าย และการก าจัดขยะจังหวัดชลบุรีและ 

ระยองให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น โดยใช้มาตรการคัดแยกขยะและบริหารการจัดเก็บตาม

ประเภท การคัดแยกขยะให้เป็นระบบ ส่วนของเสียอันตรายที่มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย  ๆ

บริเวณพ้ืนที่อุตสาหรรมจังหวัดชลบุรี และระยอง สนับสนุน ให้ภาคเอกชนที่มีศักยภาพ

เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและการลงทุนก าจัดให้เป็นระบบและได้มาตรฐานก าจัด 

ที่มา: แผนพัฒนาภาคตะวันออกในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
    กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ประกอบไปด้วย ตราด จันทบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว  
ยุทธศาสตร์ภาคตะวันออก 2 มี 6 ประเด็นการพัฒนา ได้แก่ 
   ประเด็นการพัฒนา ที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพ่ือสนับสนุน 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  สุขภาพ  และวัฒนธรรม 
   ประเด็นการพัฒนา ที่ 2 : เพ่ิมขีดความสามารถด้านการค้า  และการค้าชายแดน  
เชื่อมโยง  ECC  และประเทศเพ่ือนบ้าน 
   ประเด็นการพัฒนา ที่ 3 : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้า
การเกษตร (ผลไมป้ศุสัตว์และประมง  สมุนไพรไทย) คุณภาพปลอดภัยอย่างคบวงจร 
   ประเด็นการพัฒนา ที่ 4 : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา และปูองกัน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 
   ประเด็นการพัฒนา ที่ 5 : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม การบริหารจัดการ ยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้มีความม่ันคงปลอดภัย 
 ประเด็นการพัฒนา  ที่  6 : เพ่ิมขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมและการลงทุนโดยใน
แต่ละประเด็นการพัฒนาก าหนดวัตถุประสงค์  เปูาหมาย  ตัวชี้วัด  และแนวทางการพัฒนา 

  เป้าประสงค์รวม  (Ultimate Goals) 
1) เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 

2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  สังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่ เ อ้ือต่อ  

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
3) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมดุล 

  1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัด 
    วิสัยทัศน์จังหวัด  “เมืองชายแดนแห่งความสุข ถิ่นเกษตรปลอดภัย และท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศและอารยธรรมโบราณ  เขตเศรษฐกิจสระแก้วมั่นคง ยั่งยืน” 
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    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชน
ให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี   
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้คุณภาพ
มาตรฐานสากล 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความปลอดภัย และปรับปรุงสิ่ง
อ านวยความสะดวก เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเชื่อมโยง  
อารยธรรมโบราณ 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า 
การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับธุรกิจ การค้าชายแดนและ
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน 
 

แผนพัฒนาจังหวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของ
ประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมี
สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

1. ส่งเสริมการด ารงชีวิตของประชาชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว
และชุมชน การประพฤติตนตามหลักศาสนา 

3. มีอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะที่ดี รวมทั้ง
การปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 

4. ส่งเสริมอาชีพ รายได้  การมีงานท าและมี
สวัสดิการ 

5. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความ
สมบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนมีรายได้และคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 

6. ส่ ง เสริมการอนุ รั กษ์และพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน                                                                              

7. ยกระดับมาตรฐานการศึกษา ทั้งในและนอก
ระบบ 

8. ส่ ง เ ส ริ ม แล ะ พั ฒนา โ ค ร งก า ร ต าม แน ว
พระราชด าริ 

9. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐใน
การบริหารและให้บริการประชาชน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัยให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  พัฒนาแหล่ งน้ า  และระบบชลประทาน 
ตลอดจนฟ้ืนฟู และปรับปรุงดินให้มีความอุดม
สมบูรณ์เพิ่มขึ้น 

2. ส่งเสริมอุตสาหกรรมการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์
เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

3. พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ผ ล ผ ลิ ต ใ ห้ ป ล อ ด ภั ย ไ ด้
มาตรฐานสากล 

4. สร้างมูลค่าเ พ่ิมของสินค้าเกษตร โดยการ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการ
ปรับปรุงคุณภาพ ชนิด และราคาของสินค้า
เกษตรให้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 

5. ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรสู่
มาตรฐานสากล ด้วยการถ่ายทอดความรู้แก่
เกษตรกรเ พ่ือปรับปรุงปัจจัยการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพ เช่น การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  การ
จั ด ห า พั น ธุ์ พื ช แ ล ะ สั ต ว์ ที่ ดี  เ พ่ื อ ล ด 
การใช้สารเคม ี

6. ส่งเสริมระบบการปลูกพืชปศุสัตว์ และประมงที่

ปลอดภัย เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตร

ผสมผสาน 

7. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเกษตร
ปลอดภัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความปลอดภัย และปรับปรุง
สิ่งอ านวยความสะดวก เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือ
ต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเชื่อมโยงอารย
ธรรมโบราณ 

1. พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการด้าน
การท่องเที่ยวให้ เพียงพอและได้มาตรฐาน
ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ในราคาที่เหมาะสม 
ยุติธรรมให้กับนักท่องเที่ยว 

2. ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วน
ร่วมด้านการท่องเที่ยวและสร้างเครือข่าย
เชื่อมโยงการท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ  

3. พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวด้วยการฟ้ืนฟู
และจัดระเบียบให้คงสภาพการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สวยงามและหลากหลายโดยเฉพาะ
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ด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว 

5. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
6. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและ

ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว 
7. พัฒนากิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวให้

หลากหลาย เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการท่องเที่ยว
โดยเฉพาะการแพทย์แผนไทยและการเชื่อมโยง
กับอารยธรรมโบราณ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริม
การค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการ
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับธุรกิจ การค้า
ชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
 

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการลงทุน 

การจราจร และ การขนส่งสินค้าในพ้ืนที่ธุรกิจ 

การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจ พิ เศษ

สระแก้ว   รวมทั้งการก่อสร้างและขยาย

ช่องทางถนนและ ระบบรางเชื่อมโยงกับจังหวัด

ใกล้เคียง และประเทศเพ่ือนบ้าน 

2. ส่งเสริมและสร้างบรรยากาศในการค้า การลงทุน 

และชักจูงให้ผู้ประกอบการ นักลงทุนมาด าเนิน

กิจการในพ้ืนที่ธุรกิจ การค้าชายแดนและเขต

เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

3.  อ านวยความสะดวกด้านการค้ าชายแดน  

พิ ธี ก ารศุ ลกากร  กา รตรวจคน เข้ า เมื อ ง  

การสร้างคลังสินค้า และการอนุญาตให้ใช้

แรงงานต่างด้าว โดยด าเนินการให้ได้มาตรฐาน

เป็นสากล มีประสิทธิภาพ ประหยัด รวดเร็ว  

มีคุณภาพ ลดขั้นตอน และทันเวลา  

4. พัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพและการศึกษา 

ผลิตและพัฒนาฝีมือแรงงานของบุคลากรให้

ตรงตามตลาดแรงงาน  

5.  เตรียมการรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในการ
ด ารงชีวิตการประกอบ อาชีพการอยู่อาศัย  
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การพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่จะเกิดในพ้ืนที่ธุรกิจ 
การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

6.  พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ผั ง เ มื อ ง  ก า ร ค้ า  ก า ร ล ง ทุ น    แ ร ง ง า น 

สาธารณสุข  และสิ่ งแวดล้อมในพ้ืนที่ธุรกิจ 

การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One 

Stop Service - OSS)  

7.  ส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรมให้เติบโตอย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
เสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาพื้นที่จังหวัด
ชายแดน 

1.  เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคามในพ้ืนทีจังหวัดชายแดน 

2.  เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระดับท้องถิ่นกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 
3.   เสริมสร้ างคนและชุมชนให้มีจิตส านึก รู้

ตระหนักในด้านความม่ันคง 
4.   เพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

ด้านความมั่นคงให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์
สามารถเรียกใช้ได้ทันทีและเชื่อมโยง กับ
ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ 

 
 1.3.4  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 
วิสัยทัศน์“การคมนาคมสะดวก  ประชาชนมีคุณภาพ  ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร  เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” 
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มี 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การคมนาคมสะดวก 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

     ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การคมนาคมสะดวก  
   เปูาประสงค์ การพัฒนาด้านการคมนาคม 
    กลยุทธ์ 
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-  การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบให้ได้มาตรฐาน  สะดวก  
ปลอดภัย เพื่อรองรับการพัฒนาโครงข่ายด้านโลจิสติกส์ การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

-  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน/
ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบ สวยงาม 

-  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบผังเมืองรวม  
-  ส่งเสริมและพัฒนาด้านอ านวยความปลอดภัยและวินัยจราจร  เพ่ือรองรับการ

ขยายตัวของระบบโลจิสติกส์   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ  
   เปูาประสงค์ การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต 
    กลยุทธ์ 

-  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการสาธารณสุข  สนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย , การปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

-  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย , การปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
-  สนับสนุนการด าเนินงานอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) 
-  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม  การพัฒนาสังคม  การสังคมสงเคราะห์   

และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สตรี เด็ก เยาวชน ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาส  ให้คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
-     การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด 
-  การส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานด้านความมั่นคงเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ  

และภูมิคุ้มกันของหมู่บ้าน  ชุมชน  เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง   

   เปูาประสงค์ การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและกระจายรายได้ 

    กลยุทธ์ 

-  พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ยั่งยืน 

มีรายได้ม่ันคง 

-  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสนับสนุนโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

-  ส่งเสริมการด ารงชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 
เปูาประสงค์ การพัฒนาด้านการบริการพื้นฐาน 

    กลยุทธ์ 

-  จัดหาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค การปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ,สถานที่

ท่องเที่ยว, สนามกีฬา,สถานที่พักผ่อน,สวนสาธารณะ 

-  ส่งเสริมให้มีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่สะดวกและเพียงพอ 
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   เปูาประสงค์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา  

    กลยุทธ์ 

-  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและเทคโนโลยี  

เพ่ือการศึกษาให้ทันสมัยเพ่ือยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและการอยู่

ร่วมกับประชาคมอาเซียน 

-  ส่ง เสริมการเรียนการสอน พัฒนาระบบการศึกษาส่ง เสริมและให้ความรู้ 

ด้านภาษาต่างประเทศ พัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษา ขยายโอกาสทางการศึกษาเสริมสร้างการเรียนรู้  

ทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อการอยู่ร่วมกันกับประชาคมอาเซียน 

-  ส่งเสริมท านุบ ารุง ฟ้ืนฟูศาสนาและวัฒนธรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

โบราณสถานที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด 

-  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน 

การกีฬาให้เพียงพอแก่เด็กและเยาวชน 

-  ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน

และอยู่ร่วมกับประชาคมอาเซียน 

 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร 

   เปูาประสงค์ การพัฒนาด้านการเกษตร 

    กลยุทธ์ 

-  ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้าการเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นรองรับ

การเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทน 

-  ส่งเสริมสนับสนุนการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรการแปรรูปการณ์พัฒนาคุณภาพ

การเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรทฤษฎีใหม่ และส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร 

-  ส่งเสริมให้มีตลาดกลางในการจ าหน่ายสินค้า การเกษตร สนับสนุนการวิจัย 

และพัฒนาเทคโนโลยี 

 

   เปูาประสงค์ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    กลยุทธ์ 
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-  พัฒนาและบริหารแหล่งน้ าธรรมชาติ/แหล่งน้ าชลประทานให้สามารถเก็บน้ าไว้ใช้ 

ได้ตลอดทั้งป ี

-  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ การก าจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ าเสียรวม

การจัดตั้งและดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 

-  ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกปุา อนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

   เปูาประสงค์ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและตลาดการค้าชายแดน 

    กลยุทธ์ 

-  การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนให้เครือข่ายภาคประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว 

-  พัฒนา ฟ้ืนฟูสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้เอ้ือต่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

เป็นศูนย์กลางทางด้านการท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม อารยธรรมโบราณ และวิถีชีวิตของชุมชน 

-  พัฒนาตลาดการค้าตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา และตลาดโรงเกลือ ให้มีความ

สะอาด สะดวก ปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อม่ันกับให้นักท่องเที่ยว 

-  สนับสนุนการจัดระบบโลจิสติกส์เพ่ือการขนส่งและกระจายสินค้า สะดวก รวดเร็ว

เป็นประตูสู่ภูมิภาคอินโดจีน 

-  สนับสนุนการค้าให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคอินโดจีน 

 

 

 

 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ 

   เปูาประสงค์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

    กลยุทธ์ 

-  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบุคลากร เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 

ควบคุมก ากับดูแล เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของงานบริหารและควบคุมด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 
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- ส่งเสริมและพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร ปรับปรุง

สถานที่ปฏิบัติราชการ เครื่องมือ เครื่องใช้ ให้มีความทันสมัย น าเทคโนโลยี สมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน  

เพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจ 

- รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนตื่นตัวถึงความส าคัญของระบอบประชาธิปไตย  

และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดมั่นในการปกครองระบบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 

1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว 

5.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การคมนาคมสะดวก 

5.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ 

5.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร 

5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

5.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การคมนาคมสะดวก  
   เปูาประสงค์ การพัฒนาด้านการคมนาคม 
    กลยุทธ์ 

-  การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบให้ได้มาตรฐาน  สะดวก  
ปลอดภัย เพื่อรองรับการพัฒนาโครงข่ายด้านโลจิสติกส์ การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

-  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน/
ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบ สวยงาม 

-  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบผังเมืองรวม  
-  ส่งเสริมและพัฒนาด้านอ านวยความปลอดภัยและวินัยจราจร  เพ่ือรองรับการ

ขยายตัวของระบบโลจิสติกส์   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ  
   เปูาประสงค์ การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต 
    กลยุทธ์ 

-  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการสาธารณสุข  สนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย , การปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

-  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย , การปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
-  สนับสนุนการด าเนินงานอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) 
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-  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม  การพัฒนาสังคม  การสังคมสงเคราะห์   
และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สตรี เด็ก เยาวชน ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาส  ให้คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

-     การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด 
-  การส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานด้านความมั่นคงเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ  

และภูมิคุ้มกันของหมู่บ้าน  ชุมชน  เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง   

   เปูาประสงค์ การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและกระจายรายได้ 

    กลยุทธ์ 

-  พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ยั่งยืน 

มีรายได้ม่ันคง 

- ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสนับสนุนโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

- ส่งเสริมการด ารงชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

   เปูาประสงค์ การพัฒนาด้านการบริการพื้นฐาน 

    กลยุทธ์ 

-  จัดหาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค การปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ,สถานที่

ท่องเที่ยว, สนามกีฬา,สถานที่พักผ่อน,สวนสาธารณะ 

-  ส่งเสริมให้มีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่สะดวกและเพียงพอ 

 

   เปูาประสงค์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา  

    กลยุทธ์ 

- พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและเทคโนโลยี  

เพ่ือการศึกษาให้ทันสมัยเพ่ือยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและการอยู่

ร่วมกับประชาคมอาเซียน 

-  ส่ง เสริมการเรียนการสอน พัฒนาระบบการศึกษาส่ง เสริมและให้ความรู้ 

ด้านภาษาต่างประเทศ พัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษา ขยายโอกาสทางการศึกษาเสริมสร้างการเรียนรู้ 

ทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อการอยู่ร่วมกันกับประชาคมอาเซียน 

-  ส่งเสริมท านุบ ารุง ฟ้ืนฟูศาสนาและวัฒนธรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

โบราณสถานที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด 

-  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน 

การกีฬาให้เพียงพอแก่เด็กและเยาวชน 
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-  ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน

และอยู่ร่วมกับประชาคมอาเซียน 

 

 

 

 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร 

   เปูาประสงค์ การพัฒนาด้านการเกษตร 

    กลยุทธ์ 

-  ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้าการเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นรองรับ

การเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทน 

-  ส่งเสริมสนับสนุนการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรการแปรรูป การพัฒนาคุณภาพ

การเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรทฤษฎีใหม่ และส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร 

-  ส่งเสริมให้มีตลาดกลางในการจ าหน่ายสินค้า การเกษตร สนับสนุนการวิจัย 

และพัฒนาเทคโนโลยี 

 

    เปูาประสงค์ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    กลยุทธ์ 

-  พัฒนาและบริหารแหล่งน้ าธรรมชาติ/แหล่งน้ าชลประทานให้สามารถเก็บน้ าไว้ใช้ 

ได้ตลอดทั้งป ี

-  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ การก าจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ าเสียรวม

การจัดตั้งและดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 

-  ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกปุา อนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

   เปูาประสงค์ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและตลาดการค้าชายแดน 

    กลยุทธ์ 
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-  การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนให้เครือข่ายภาคประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว 

-  พัฒนา ฟ้ืนฟูสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้เอ้ือต่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

เป็นศูนย์กลางทางด้านการท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม อารยธรรมโบราณ และวิถีชีวิตของชุมชน 

-  พัฒนาตลาดการค้าตามแนวชายแดนไทย -กัมพูชา และตลาดโรงเกลือ ให้มี 

ความสะอาด สะดวก ปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อม่ันกับให้นักท่องเที่ยว 

-  สนับสนุนการจัดระบบโลจิสติกส์เพ่ือการขนส่งและกระจายสินค้า สะดวก รวดเร็ว

เป็นประตูสู่ภูมิภาคอินโดจีน 

-  สนับสนุนการค้าให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคอินโดจีน 

 

 

 

 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ 

   เปูาประสงค์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

    กลยุทธ์ 

-  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบุคลากร เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 

ควบคุมก ากับดูแล เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของงานบริหารและควบคุมด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 

-  ส่งเสริมและพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร ปรับปรุง

สถานที่ปฏิบัติราชการ เครื่องมือ เครื่องใช้ ให้มีความทันสมัย น าเทคโนโลยี สมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

เพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจ 

      -  รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนตื่นตัวถึงความส าคัญของระบอบประชาธิปไตย 
และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดมั่นในการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

  

  2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

2.1  วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง 
“โคกปี่ฆ้องเมืองน่าอยู่ เชิดชูการศึกษา กีฬาเป็นเลิศ 
ชุมชนเข้มแข็งก้าวหน้า พัฒนายึดหลักคุณธรรม” 
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 2.2  ยุทธศาตร์ 
  1.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
  2.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  3.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
  4.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  5.  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6.  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

2.3  เป้าประสงค์  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง  มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า จะ
ท าให้ 

ประชาชนภายในต าบลมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  จึงก าหนดเปูาประสงค์เพ่ือให้สามารถด าเนินการจัดการ
ต่าง ๆ    ตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ก าหนดดังนี้ 

1. การบริหารงานและการปฏิบัติงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพส่งเสริมกระบวนการมี
ส่วนร่วมและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น 

2. ระบบด้านโครงการสร้างพื้นฐานต่างๆ มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน เช่น ระบบการคมนาคม  ระบบสาธารณูปโภค 

3. การจัดการด้านสวัสดิการสังคม มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
4. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  
6. ประชาชนมีความมั่นคงในการด ารงชีวิตและได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 
2.4  ตัวชี้วัด 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี 1.  ร้อยละความพึงพอใจในการท างานของหน่วยงาน 
2.  ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 1.  ร้อยละของระบบโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐาน 
 2.  ร้อยละของระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพียงพอต่อความต้องการ

ของประชาชนภายในต าบล 
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชน 

1. ร้อยละของประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
2. ร้อยละของรายได้ที่เพ่ิมข้ึน 
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ยุทธศาตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 1. ร้อยละของประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

2. ร้อยละของประชาชนพึงพอใจต่อหน่วยงาน 
3. จ านวนของโครงการ/กิจกรรมในการฝึกอาชีพ 

ยุทธศาตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อม 

1. ร้อยละของโครงการในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูธรรมชาติ 
2. ร้อยละของประชาชนพึงพอใจต่อหน่วยงาน 

ยุทธศาตร์ด้านความมั่นคง ความสงบ
เรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

1. ร้อยละของประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
2. ร้อยละของประชาชนพึงพอใจต่อหน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนและการ
ปฏิบัติงานการมีฐานข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือมุ่ง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้พร้อมส าหรับประชาชน 

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยมุ่งสร้างและบูรณะ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชน 

ส่งเสริมการสร้างอาชีพ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้มีชีวิตที่ดี
ขึ้น 
พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวย ผู้ยากไร้
และ ผู้ด้อยโอกาส 

ยุทธศาตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อม 

พัฒนาส่งเสริม ฟื้นฟู การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริม
การจัดหาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ 

ยุทธศาตร์ด้านความมั่นคง ความสงบ
เรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

การพัฒนาด้านความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน  มีความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อความ
มั่นคง     ของชาติ 

 
 

2.5  ค่าเป้าหมาย 
  ค่าท่ีแสดงความก้าวหน้าของเปูาหมาย 
 

2.6  กลยุทธ์ 



~ 40 ~ 
 
  เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง   จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องให้
ความส าคัญกับการวางบทบาทการพัฒนาของต าบลโคกปี่ฆ้องในอนาคต ให้เหมาะสม  สอดคล้องกับปัญหา
และความต้องการของประชาชนภายในพ้ืนที่   รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด   จึงก าหนดกลยุทธ์ไว้ดังนี้ 
 

1. การบริหารจัดการที่ดี  และส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

2. การพัฒนาระบบด้านโครงการสร้างพ้ืนฐานต่างๆ  ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

3. การจัดการด้านการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น คงไว้ซึ่งจารีตประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น  
6. การพัฒนาให้ประชาชนมีความม่ันคงในการด ารงชีวิตและได้รับความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินมีความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ เพ่ือความม่ันคงของชาติ 
 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง   ให้ความส าคัญต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ต่าง ๆ ให้ดีขึ้น โดยเฉพาะการปรับปรุง แก้ไข
ปัญหา การพัฒนาด้านการจัดบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน  ถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยยึดหลักการมีส่วน
ร่วม มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาระดับต่าง ๆ   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง  จึง
ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้  6 ประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้ 
  1.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
  2.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  3.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
  4.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  5.  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6.  ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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 2.8   ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  ในภาพรวมยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง  มุ่งพัฒนาทั้ง  6 
ด้านยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี , ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน , ยุทธศาสตร์
ด้านการส่ง เสริมเศรษฐกิจชุมชน  , ยุทธศาสตร์ด้านการส่ง เสริมคุณภาพชีวิต ,  ยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนภายในพ้ืนที่ต าบลโคกปี่ฆ้อง 
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3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

วิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาของต าบล SWOT 
การประเมินสภาวะแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง  (strength) 
1.มีผู้บริหารท้องถิ่นและท้องที่ ที่เข้มแข็ง 
2.มีกลุ่มองค์กรต่างๆที่เข้มแข็ง 
3.มีสถานบริการและบุคลากรให้บริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ 
4.มีทรัพยากรและพ้ืนที่เหมาะสมกับการเกษตร 
5.มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม 
6.มีปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
จุดอ่อน (wealnesses) 
1.อบต.ไม่มีงบประมาณเพียงพอในการจัดบริการโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง  
2.การด าเนินงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีศักยภาพยังไม่เพียงพอ 
3.การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาต าบลยังอยู่ในระดับน้อย 
4.แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในต าบลยังไม่ได้รับการฟื้นฟู 
5.ยังไม่มีการจัดท าระบบแผนที่ภาษี 
6.มีตลาดในการรองรับผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพน้อย 
7.ในชุมชนยังมีปัญหาการระบาดของยาเสพติด 
การประเมินสภาวะแวดล้อมภายนอก 
โอกาส (opportunities) 
1.นโยบายจังหวัดสระแก้วสนับสนุนพืชพลังงาน  
2.จังหวัดสระแก้วพัฒนาสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอินโดจีน 
3.มีทางหลวงสาย 317 
4.การเพิ่มช่องทางการจราจร ทางหลวงสาย 317 
5.นโยบายยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบล 
6.รัฐบาลก าหนดปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ และมีการตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
7.ประเทศมีระบบสื่อสารไร้สายความเร็วสูง(4G) 
8.มีแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนที่  
9.มีความร่วมมือจากภาคส่วนราชการเป็นอย่างดี  
อุปสรรค  (threats) 
1.อัตราการเพ่ิมของจ านวนประชากรส่งผลต่อปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินท ากิน 
2.ปัญหาแรงงานต่างด้าว ทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม 
3.ยาเสพติดยังเป็นปัญหาต่อการพัฒนาต าบล 
4.ภัยธรรมชาติส่งผลต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกร 
5.ราคาสินค้าเกษตรไม่มีเสถียรภาพ 
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6.ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรมีราคาสูง 
7.ปัญหาวัยแรงงานย้ายถิ่นสู่ภาคอุตสาหกรรม 

 
 
 
 

3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1  การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาใน
อนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบล 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
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1.  ระบบการบริหาร 
     –  มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจ 
    –  การบริหารจัดการยึดหลักธรรมมาภิบาล 
    –มีการแบ่งงาน/มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
 
 
 
 
2.  ระบบข้อมูล 
    –  มีการจัดเก็บข้อมูลในการด าเนินการ 
3.  อัตราก าลัง(พนักงานส่วนต าบล/ลูกจ้าง) 
    – บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าที่ 
    –  ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
  –มีการก าหนดแผนอัตราก าลังตามโครงสร้าง 
 
4.  การเงิน/งบประมาณ 
    –  การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ     
5.  ศักยภาพของชุมชน 
    –  มีกลุ่มต่าง ๆ ในหมู่บ้าน  เช่นกลุ่มออม
ทรัพย์  กลุ่มอาชีพ 
6.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    – มีแหล่งน้ าธรรมชาติสามารถใช้ประโยชน์ใน
การเกษตร 
  -  มีทรัพยากรธรรมชาติที่เอ้ือต่อการพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวท าให้มีรายได้จาการท่องเที่ยวมาก 

1.  ระบบการบริหาร 
    –  กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ มีการปรับปรุงแก้ไข
ตลอดเวลา  ท าให้ศึกษาไม่ทัน  ขาดความชัดเจนใน
การด าเนินงาน 
    –  พ้ืนที่รับผิดชอบมาก  ไม่สามารถบริการการ
พัฒนาได้ทั่วถึง 
-  ปริมาณงานมีมาก   บุคลากรมีน้อย  มีผลท าให้
ผลงานไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร 
    -  ประชากรบางส่วนยังขาดการมีส่วนร่วม 
2.  ระบบข้อมูล 
    –การน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ 
3.  อัตราก าลัง  (พนักงาน/ลูกจ้าง) 
    –  มีบุคลากรไม่เพียงพอ 
    –  บุคลากรได้รับมอบหมายงานมากเกินไป 
     
 
 
   4.  การเงิน/งบประมาณ 
     –  งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา   
ในการขยายตัวจากชนบทเป็นเมือง 
5.  ศักยภาพของชุมชน 
 –สถานที่และอาคารที่ท าการคับแคบไม่เพียงพอ 
-  มีกลุ่ม ไม่ทุกหมู่บ้าน สมาชิกมีน้อย 
6.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    –  ขาดจิตส านึกในการรับผิดชอบร่วมกันในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 

 
 
 
 
  3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
         ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น  ได้ท าการ
ประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
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ดาน 
สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

1. โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

1) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บริโภคยัง
ไม่พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและ
น้ าประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- ประชาชนมีแหล่ง
น้ าและมีน้ าประปา
ใช้อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น 

2) ไฟฟูาส่องสว่างทาง
และท่ีสาธารณะยังไม่
สามารถด าเนินการ
ครอบคลุมพ้ืนที่ได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟูา - ทางและที่
สาธารณะในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

- ทางและที่
สาธารณะมีแสง
สว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ปูองกันการเกิด
อาชญากรรมได้ 

3) ชุมชนขยายมากข้ึน
ระบบระบายน้ ายังไม่
เพียงพอ เกิดการอุดตัน 
ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

- ราง/ท่อระบายน้ า 
 

- พ้ืนที่ในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

- มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ า
ได้สะดวก ไม่อุดตัน 
ไม่ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญ 

4) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสัญจรไป
มาเพ่ิมมากขึ้นและ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลไม่สามารถ
ด าเนินการได้เนื่องจาก
พ้ืนที่ยังไม่เป็นที่
สาธารณะ จะด าเนินการ
ได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่
สาธารณะ   

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคม
ที่เป็นสาธารณะ
และประชาชนมี
ความต้องการให้
ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอ
และ ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 
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ดาน 
สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

2. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

1) มีการระบาดของโรค
อุบัติใหม่ โรคระบาด 
โรคติดต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

ในพ้ืนที่ไม่มีการ
ระบาดของโรค
อุบัติใหม่  ดรคระ
บาด  โรคติดต่อ 

 2) ประชาชนในพื้นที่ปุวย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโน้มที่
เพ่ิมข้ึน เช่น เบาหวาน  
ความดัน 
3) ปริมาณขยะและน้ า
เสียเพ่ิมมากข้ึน 

 - ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงและผู้ปุวย 
- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- ปริมาณขยะและ
น้ าเสียถูกก าจัดให้
หมดด้วยวิธีการที่
ถูกต้อง 

4) ประชาชนบริโภค
อาหารที่ปลอดภัย 

 - ประชาชนในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

- ประชาชนทราบ
และสามารถเลือก
บริโภคอาหารที่
ปลอดภัยได้ถูกต้อง 

5) ประชาชนในพื้นที่บาง
รายมีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง
แข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพื้นท่ี
ที่ได้รับความเดือน
ร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพื้นท่ี
ได้รับความช่อย
เหลือซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยให้มั่งคง
แข็งแรง  

6) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพ่ิมมากข้ึนท า
ให้เกิดการขยายตัวของ
อาคารบ้านเรือนท าให้
เกิดเป็นชุมชนแออัด   

- ประชากร - พ้ืนที่ในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

- ควบคุมการก้อ
สร้างอาคาร
บ้านเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพ่ือไม่
เกิดปัญหาจากการ
ก่อสร้างอาคาร 

ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ าที่ยังไม่
สะอาดและมีสิ่งเจือปน 

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

- ประชาชนบริโภค
น้ าที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ 
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เช่น จากน้ าฝน น้ าที่ไม่ได้
คุณภาพ มีตะกอน  

 
 
 
 
 
 

 

ดาน 
สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

3. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน
เข้มแข็ง 

1) การจราจรบนถนนมี
เพ่ิมมากข้ึนอาจท าให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได้ 

- การจราจร ประชาชนที่สัญจร
ไปมาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น 
ติดตั้งสัญญาณไก
ระพริบเพ่ือเตือนให้
ระมัดระวัง 

 2) มีการท าลายและลัก
ขโมยทรัพย์สินของ
ประชาชนและราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะ
วิวาทกันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

- ประชาชนและ
ส่วนราชการ 

- มีการปูองกันและ
รักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การ
ติดตั้งกล้องวงจร
ปิด  การให้ผู้น า 
อปพร. ควบคุมและ
ระงับเหตุทะเลา
วิวาท 
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