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สวนที่ ๒ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 

 1. แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติ
เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆให
สอดคลองและบูรณาการกันเพื่อใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว โดยใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎหมายวาดวยการจัดทํายุทธศาสตรชาติ และตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกําหนดใหมีการแตงต้ัง
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ กําหนดวิธีการการมีสวนรวม
ของประชาชนในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมท้ัง
กาํหนดมาตรการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนทุกภาคสวนดําเนินการใหสอดคลองกับยทุธศาสตรชาต ิ

เพื่อใหเปนไปตามที่ กําหนดในพระราชบัญญั ติการจัดทํา ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานตางๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบดวย คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดาน
การสรางความสามารถในการแขงขัน คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
และคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อ
รับผิดชอบในการดําเนินการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด 
ตลอดจนไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของอยางกวางขวางเพื่อ
ประกอบการพิจารณาจัดทํารางยุทธศาสตรชาติตามท่ีกฎหมายกําหนดแลว 

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพื่อใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน“ประเทศ
ไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ภายในชวงเวลาดังกลาว เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ แนวโนม วิสัยทัศน และเปาหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทนํา 
การพัฒนาประเทศไทยนับต้ังแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑ เปนตนมา

ไดสงผลใหประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในดานเศรษฐกิจที่ประเทศไทยไดรับการยกระดับเปนประเทศใน
กลุมบนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลาง ในดานสงัคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชวิีตของประชาชนสงผลให
ประเทศไทยหลุดพนจากการเปนประเทศยากจน และในดานส่ิงแวดลอมที่ประเทศไทยมีขอไดเปรียบในความ
หลากหลายเชิงนิเวศ อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความทาทายตอการพัฒนาที่ สําคัญ อาทิ อัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในป ๒๕๖๐ ที่รอยละ ๓.๙ ถือวาอยูในระดับตํ่ากวาศักยภาพ เม่ือเทียบกับรอยละ ๖.๐ 
ตอปในชวงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผานมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศ
และสถานการณเศรษฐกิจโลกที่ยังไมฟนตัวไดเต็มท่ีโครงสรางเศรษฐกิจไทยท่ียังไมสามารถขับเคลื่อนดวย
นวัตกรรมไดอยางเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ํา ขาดการนํา



๒๔ 
 

เทคโนโลยีเขามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปญหาเร่ืองคุณภาพและสมรรถนะที่
ไมสอดคลองกับความตองการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกชวงวัยยังคงเปนปจจัยทาทายสําคัญ
ตอการพัฒนาประเทศ แมวาการเขาถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บรกิารสาธารณสุข โครงสรางพื้นฐาน
ตางๆ และการคุมครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แตยังคงมีปญหาเร่ืองคุณภาพ
การใหบริการท่ีมีมาตรฐานแตกตางกันระหวางพ้ืนท่ี ซ่ึงเปนหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทําใหประเทศไทยยังคงมีปญหา
ความเหลื่อมล้ําในหลายมิติ ขณะท่ีปญหาดานความยากจนยังคงเปนประเด็นทาทายในการยกระดับการพัฒนา
ประเทศใหประชาชนมีรายไดสูงขึ้นและแกปญหาความเหลื่อมล้ําอยางยั่งยืน ขณะเดยีวกันการวางกลยุทธระยะ
ยาวในการฟนฟู การใช และการรักษาทรัพยากรอยางบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศที่ผานมายังขาดความ
ชัดเจน สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศยังมีปญหาการใชอยางสิ้นเปลืองและเสื่อม
โทรมลงอยางรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปญหาดังกลาวขางตนมีสาเหตุสวนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
การพัฒนาประเทศขาดความตอเนื่องและความยืดหยุนในการตอบสนองตอความตองการและปญหาของ
ประชาชน ขณะที่ความม่ันคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ตองเสริมสรางใหเกิดความเขมแข็ง ลดความ
ขัดแยงทางความคิดและอุดมการณที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ํา ความไมเสมอภาค การขาดความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรม และปญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนสงเสริมคนในชาติใหยึดม่ัน
สถาบันหลักเปนศูนยรวมจิตใจใหเกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรท่ีมีสัดสวนประชากรวัยแรงงานและวัย
เด็กท่ีลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง จะเปนปจจัยเสี่ยงสําคัญที่จะทําใหการพัฒนาประเทศ
ในมิติตาง ๆ มีความทาทายมากขึ้น ทั้งในสวนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัด
สวัสดิการเพ่ือดูแลผูสูงอายุที่เพิ่มสูงข้ึน การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนซึ่งจะเปนประเด็นทาทายตอการ
ขับเคลื่อนประเทศไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว 

๒. ปจจัยและแนวโนมที่คาดวาจะสงผลตอการพัฒนาประเทศ 
แมวาประเทศไทยจะมีตําแหนงที่ตั้งที่สามารถเปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและ

เปนประตูสูเอเชีย แตการที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบานหลายประเทศ ทําใหปญหาดานเขตแดนกับ
ประเทศเพ่ือนบานยังคงเปนความทาทายดานความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงตองให
ความสําคัญกับปญหาดานความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซอน ละเอียดออน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่
อาจเปนประเด็นทาทายตอการสรางบรรยากาศความไววางใจระหวางรัฐกับประชาชนและระหวางประชาชน
กับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสรางความสามัคคีของคนในชาติที่จะนําไปสูการแกปญหาความขัดแยงระหวางกลุม
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อท่ีแตกตางกันอยางยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิม
บทบาทของประเทศมหาอํานาจ ที่อาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูระบบหลายขั้วอํานาจ หรือเกิดการยาย
ขั้วอํานาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องคกร
ที่ไมใชรัฐ อาทิ องคการระหวางประเทศ และบรรษัทขามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการกําหนดกฎ ระเบียบ 
ทิศทางความสัมพันธและมาตรฐานสากลตางๆ ทั้งในดานความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุม
เศรษฐกิจและการเปดเสรีในภูมิภาคที่นําไปสูความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจกอให เกิดความเสี่ยงดาน
อาชญากรรมขามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมท้ังปญหายาเสพติด การคามนุษย และการลักลอบเขาเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตนและความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่ ได รับการพัฒนาอยางกาวกระโดดจะกอให เกิดนวัตกรรมอยางพลิกผัน อาทิ  เทคโนโลยี
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ปญญาประดิษฐ อินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ หุนยนตและโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอยางแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีอยางกาวกระโดดเหลานี้ คาดวา
จะเปนปจจัยสนับสนุนหลักท่ีชวยทําใหเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมที่จะกลับมาขยายตัวได
เขมแข็งข้ึน แนวโนมสําคัญที่จําเปนตองมีการติดตามอยางใกลชิด อาทิการรวมกลุมทางการคาและการลงทุนที่
จะมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น การแขงขันที่คาดวาจะรุนแรงข้ึนในการเพิ่มผลิตภาพและสรางความ
หลากหลายของสินคาและบริการที่ตอบโจทยรูปแบบชีวิตใหมๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดวาจะเขาสูการเปนสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในป ๒๕๗๔จะ
กอใหเกิดโอกาสใหมๆ ในการตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคสูงอายุที่จะมีสัดสวนเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเน่ือง รวมทั้งการคาดการณวาครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบท่ีหลากหลายมากขึ้นประชากรใน
ประเทศไทยจะมีชวงอายุที่แตกตางกันและจะมีกลุมคนชวงอายุใหมๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะสงผลตอทัศนคติและ
พฤติกรรมที่แตกตางกัน ดังนั้น การเตรียมความพรอมของประชากรใหมีคุณภาพและการนําเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาใชในการผลิตและการบริการของประเทศจะเปนความทาทายสําคัญในระยะตอไป 

ในขณะเดียวกัน โครงสรางประชากรท่ีเขาสูสังคมสูงวัย อาจทําใหเกิดความตองการแรงงาน
ตางชาติ เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจํานวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปจจัยดานการเปดเสรีในภูมิภาคและ
ความกาวหนาของการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงในภูมิภาคจะทําใหการเคลื่อนยายแรงงานและการยายถ่ินมี
ความสะดวกมากข้ึน และเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหเกิดการเคลื่อนยายประชากรเขาออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น 
โดยเฉพาะในกลุมประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโนมในการเคลื่อนยายไปเรียนหรือทํางานในทั่วทุกมุมโลก
สูงขึ้น ทั้งนี้ การยายถิ่นสวนใหญมีวัตถุประสงคเพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีข้ึน จึงอาจจะเปนไปไดที่
ประเทศไทยจะยังคงเปนประเทศผูรับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบานขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะ
แรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการยายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกวา อาจทําใหการแยงชิง
แรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งทําใหเกิดความเสี่ยงตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 

นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดวาจะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้ง
ในเชิงความผันผวน ความถ่ี และขอบเขตที่กวางขวางมากขึ้น ซึ่งจะสรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน 
ระบบโครงสรางพ้ืนฐานที่จําเปน ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธตอเนื่องกับความมั่นคงดาน
อาหารและน้ํา ขณะที่ระบบนิเวศตางๆ มีแนวโนมเสื่อมโทรมลง และมีความเปนไปไดคอนขางสูงในการสูญเสีย
ความสามารถในการรองรับความตองการของมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพอยางไรก็ดี ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศตาง ๆ ดังกลาวที่แต
ละประเทศจะตองเผชิญจะมีความแตกตางกัน ทําใหการเปนสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการจะไดรับความสําคัญและความสนใจจากนานาประเทศ
รวมท้ังประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสรางสมดุลความมั่นคงดาน
พลังงานและอาหารมีแนวโนมท่ีจะมีความสําคัญเพิ่มมากขึ้นกฎระเบียบและขอตกลงดานสิ่งแวดลอมจะมีความ
เขมขนและเขมงวดข้ึน โดยกรอบการพัฒนาตามขอตกลงระหวางประเทศตางๆที่สําคัญ เชน เปาหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะไดรับการนําไปปฏิบัติอยางจริงจังมากยิ่งขึ้น 

แนวโนมเหลานี้จะกอใหเกิดความทาทายตอการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในสวนของการ
จางงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหมๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความ
เสี่ยงดานอ่ืนๆ ที่ซับซอนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร รูปแบบการกอสงครามที่ใชเทคโนโลยีเปนเคร่ืองมือ การ
เคลื่อนยายอยางเสรีและรวดเร็วของผูคน เงินทุน ขอมูลขาวสาร องคความรู เทคโนโลยีและสินคาและบริการ 
การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณไดยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด และ



๒๖ 
 

โรคอุบัติใหมที่จะสงผลใหการเฝาระวังดานการสาธารณสุขในประเทศมีความสําคัญมากขึ้น อาจนําไปสูปญหา
ความเหลื่อมล้ําที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได หากไมมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปองกันและรองรับ
ผลกระทบตางๆ ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
และนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอยางรวดเร็วโดยเฉพาะอยางย่ิงหากการเขาถึงเทคโนโลยี โครงสราง
พื้นฐาน และองคความรูสมัยใหมมีระดับความแตกตางกันระหวางกลุมประชากรตางๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกลาวจะสงผลตอทั้งการจางงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่
เปลี่ยนไป มีความตองการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปจจุบัน
และบางอาชีพจะถูกทดแทนดวยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ตองการทักษะระดับตํ่า กอใหเกิดความเสี่ยง
ตอความม่ันคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีปรับตัวไมทันหรือขาดความรูและทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตนที่จะทําใหเกิดการพัฒนาขยายความเปนเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอยาง
รวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากย่ิงขึ้น ซึ่งปจจัยท้ังหมด
ดังกลาวจะสงผลใหปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ําของประเทศมีความซับซอนมากยิ่งข้ึน 

จากปจจัยและแนวโนมที่คาดวาจะสงผลตอการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติตางๆ
ขางตน เห็นไดวาบริบทและสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโนมท่ีจะเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซอนหลากหลายมิติ ซึ่งจะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศอยางมาก 
ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจําเปนตองมียุทธศาสตรการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกดานการพัฒนาที่
เก่ียวของ มีความรวมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคสวนตางๆ ในรูปแบบของหุนสวนการพัฒนาที่เปนการ
ดําเนินงานอยางบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวของซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทย
จําเปนตองมีทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ มีความรู สมรรถนะ และทักษะที่สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงตางๆ 
สามารถรูเทาทันและปรับตัวใหสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข มีอาชีพท่ีมั่นคง สรางรายได ทามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑและกติกาใหมๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วซึ่งจําเปนตองมีการพัฒนาระบบและปจจัยสงเสริมตาง ๆ ที่เกี่ยวของไปพรอมกัน ท้ังในสวนของระบบ
การเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝมือที่สอดคลองกันกับการพัฒนาของคนในแตละชวงวัย ระบบบริการ
สาธารณะ โครงสรางพ้ืนฐาน รวมท้ังการใหความสําคัญกับการสงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใหประเทศ
ไทยสามารถยกระดับเปนเจาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมกาวทันโลก จากการตอยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐาน
นโยบายไทยแลนด ๔.๐ สงผลใหเกิดการสรางหวงโซมูลคาทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร
และภาคบริการ กระจายผลประโยชนจากการพัฒนา ลดปญหาความเหลื่อมล้ํา และนําไปสูการเสริมสราง
คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคสวน 

นอกจากนี้ ประเทศไทยตองใหความสําคัญกับการสรางสมดุลความมั่นคงดานพลังงานและ
อาหาร การรักษาไวซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การสงเสริมการดําเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและ
ขยายความเปนเมืองที่เติบโตอยางตอเนื่องที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พรอมกับการมีขอกําหนดของรูปแบบและ
กฎเกณฑที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใชพ้ืนที่ท่ีชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
กฎหมาย ระบบภาษีตองมีกลยุทธการพัฒนาที่สามารถอํานวยความสะดวกและสงเสริมใหประเทศมีศักยภาพ
การแขงขันที่สูงขึ้น และสามารถใชจุดแข็งในเร่ืองตําแหนงที่ตั้งทางภูมิศาสตรของประเทศใหเกิดประโยชนตอ
การพัฒนาประเทศมากข้ึน รวมทั้งใหความสําคัญของการรวมกลุมความรวมมือกับนานาประเทศในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือกระชับและสรางสัมพันธไมตรี เสริมสรางความสัมพันธทางการทูต ซึ่งจะกอใหเกิด
การสรางพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจําเปนตองสรางความพรอมในการที่จะ
ยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกติกาสากลในดานตางๆ ขณะเดียวกันประเทศไทย
จําเปนตองเรงใหมีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อใหเกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทาง



๒๗ 
 

การเมือง มีการสงเสริมคนในชาติใหยึดมั่นสถาบันหลักเปนศูนยรวมจิตใจเพ่ือใหเกิดความรักความสามัคคี และ
ลดความขัดแยงภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาตางๆ จําเปนตองคํานึงถึงความสอดคลองกับ
โครงสรางและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกตางจากปจจุบันมากขึ้น 

ดังนั้น ภายใตเงื่อนไขโครงสรางประชากร โครงสรางเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดลอม และปจจัยการพัฒนาตางๆ ที่เก่ียวของ สงผลใหประเทศไทยจําเปนตองมีการวางแผนการพัฒนาที่
รอบคอบและครอบคลุม อยางไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเปนเร่ืองท่ีตองใชระยะเวลาในการดําเนินงาน
เพ่ือใหเกิดการปรับตัวซึ่งจะตองหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางการขับเคลื่อนการพัฒนา
ใหประเทศเจริญกาวหนาไปในอนาคตจึงจําเปนตองกําหนดวิสัยทัศนในระยะยาวที่ตองบรรลุ พรอมทั้งแนว
ยุทธศาสตรหลักในดานตางๆ เพื่อเปนกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอยางบูรณาการบนพื้นฐานประชารัฐ
เพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเดนของประเทศ และปรับปรุงแกไขจุดออนและจุดดอยตาง ๆ อยางเปนระบบ โดย
ยุทธศาสตรชาติจะเปนเปาหมายใหญในการขับเคลื่อนประเทศ และถายทอดไปสูแผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือนําไปสู
การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร ภารกิจและพ้ืนท่ี ซึ่งรวมถึงพื้นที่พิเศษตางๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือใหการพัฒนาประเทศสามารถดําเนินการไดอยางมั่นคง มั่งคั่ง และ 
ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศนประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบตอ
ผลประโยชนแหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยูอยางม่ันคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของ
ชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผน มีความมั่นคงทาง
สังคมทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยความเจริญเติบโตของชาติ ความเปน
ธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความมั่นคงทาง
พลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดลอมระหวางประเทศ และการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกันดานความม่ันคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ ยนแปลงทั้ ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล 
และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง เชน ประเทศมี
ความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยมีความเขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มี
ระบบการเมืองที่มั่นคงเปนกลไกที่นําไปสูการบริหารประเทศที่ตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคม
มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมี
ความอบอุน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดที่มั่นคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีการออม
สําหรบัวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา มีที่อยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 

ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความย่ังยืน
จนเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูดีมีสุขได รับ
ผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอยางทั่วถึงทุกภาคสวนมีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององคการสหประชาชาติ ไมมีประชาชนที่อยูในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความ
เขมแข็ง ขณะเดียวกันตองมีความสามารถในการแขงขันกับประเทศตางๆทั้ งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพ่ือใหสามารถสรางรายไดทั้ งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสราง
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ฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคตเพ่ือใหสอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมี
บทบาทที่สําคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางแนนแฟนกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทํา
ธุรกิจ เพ่ือใหเปนพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณในทุนที่จะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่องไป
ได ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญาทุนทางการเงิน ทุนที่ เปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยูบนหลักการใช การรักษาและการ
ฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบรโิภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรพัยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณมากขึ้นและส่ิงแวดลอม
มีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชนสวนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืนและใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวน
ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และ
ยั่งยืน โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนา
อยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิต ิพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือ
ประชาชนและประโยชนสวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ  ประกอบดวย 

๑) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 
๔) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ 
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๔. ประเด็นยุทธศาสตรชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒) การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอความมั่นคง

ของชาติ 
(๔) การบูรณาการความรวมมือดานความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึง

องคกรภาครัฐและที่มิใชภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม 

๔.๒ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
(๑) การเกษตรสรางมูลคา 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 
(๓) สรางความหลากหลายดานการทองเที่ยว 
(๔) โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผูประกอบการยุคใหม 

๔.๓ ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
(๑) การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
(๗) การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

๔.๔ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑) การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสรมิสรางพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการ

จัดการตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(๑) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนนความ

เปนเมืองที่เติบโตอยางตอเนื่อง 
(๕) พัฒนาความมั่นคงน้ํา พลังงาน และเกษตรท่ีเปนมติรตอสิ่งแวดลอม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศนเพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ 
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๔.๖ ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการ

อยางสะดวกรวดเรว็ โปรงใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและ

เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเดน็ ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวน

มีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครฐัมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํา นึกมี

ความสามารถสูง มุงม่ัน และเปนมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบรบิทตาง ๆ และมีเทาที่จําเปน 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดยเสมอภาค 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ไดจัดทาข้ึนใน
ชวงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกลชิดกันมาก
ขึ้น โดยไดนอมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศตอเน่ือง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูไดอยางมั่นคง 
เกิดภูมิคุมกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม สงผลใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและ
ยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดจัดทาบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่ง
เปนแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ 
นอกจากนั้น ไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน ทั้งในระดับกลุมอาชีพ ระดับ
ภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อยางกวางขวางและตอเนื่อง เพ่ือรวมกันกําหนดวิสัยทัศนและ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งรวมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯ เพ่ือมุงสู “ความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญในการเชื่อมตอ
กับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตรระยะยาวสูการปฏิบัติ โดยในแตละยุทธศาสตรของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไดกําหนดประเด็นการพัฒนา พรอมทั้งแผนงาน/โครงการสําคัญที่ตองดาเนินการให
เห็นผลเปนรูปธรรมในชวง ๕ ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ เพ่ือเตรียมความพรอมคน สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม 
ขณะเดียวกัน ยังไดกําหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือกากับใหการ
พัฒนาเปนไปอยางมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสูการพัฒนาเพื่อประโยชนสขุที่ยั่งยืนของสังคมไทย 
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๑. ภาพรวมการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนสําคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักท่ีสําคัญในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดลอมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณและแนวโนมภายนอก  
๒.๒ สถานการณและแนวโนมภายใน  

๓. วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค  

   ๓.๒. เปาหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตรในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๒ มีทั้ งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร โดยมี ๖ 
ยุทธศาสตรตามกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และอีก ๔ ยุทธศาสตรที่เปนปจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑ ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
๔.๒ ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ัง

คั่ง และย่ังยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส  
๔.๘ ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา  

๕. การขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ สูการปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  

 

3. แผนพัฒนาภาค/แผนพฒันากลุมจังหวัด/แผนพฒันาจังหวัด 
        แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นท่ีกรุงเทพมหานครในชวงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

3.1 แนวคิดและทิศทางการพัฒนานา 
ภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพฯ เปนภูมิภาคท่ีมีบทบาทสําคัญในการเชื่อมโยงกับทุกภาค

ภายในประเทศเนื่องจากเปนท่ีตั้งของเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร และเปนที่ตั้งของหนวยงานราชการระดับ
กระทรวง หนวยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นนําทุกระดับ สถาบันการรักษาพยาบาลท่ีดีที่สุด 
รวมทั้งสถาบันธุรกิจและสถาบันการเงินชั้นนําของประเทศ ขณะเดียวกันภาคกลางตั้งอยูในพ้ืนที่ลุมแมน้ําขนาด
ใหญที่มีความอุดมสมบูรณเปน “อูขาว อูน้ํา”ของประเทศ และเปนพื้นที่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใตของอนุ
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ภูมิภาคลุมน้ําโขง (Southern Economic Corridor)ที่เชื่อมโยงเมียนมา-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ซึ่งเปน
เสนทางลัดโลจิสติกส (Landbridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตกและโลกตะวันออกดังนั้น การ
พัฒนาภาคกลางสูความ “มั่นคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” จําเปนตองรักษาความมีชื่อเสียงของกรุงเทพมหานครใหเปน
เมืองชั้นนําระดับโลกตลอดไป ควบคูไปกับการใชศักยภาพพ้ืนฐานดานความอุดมสมบูรณของดินและน้ํา และ
ความพรอมของสถาบันการศึกษาวิจัยในการยกระดับภาคการเกษตรสูเกษตรอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อผลิตสินคาและบริการที่มีมูลคาสูง รวมทั้งการเรงรดัผลักดันเสนทางลัดโลจิสติกสเชื่อมโยงทวาย 
(เมียนมา) กับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือใหภาคกลางเปนพื้นที่ยุทธศาสตรในการ
เชื่อมโยงเสนทางการคาการขนสงระหวางทะเลตะวันตกและทะเลตะวันออกในระยะยาว 

3.2 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร 
ภาคกลางมีบทบาทสําคัญในการเชื่อมโยงกับทุกภาคภายในประเทศเนื่องจากเปนที่ตั้งของ

กรุงเทพมหานคร สถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นนําทุกระดับ สถาบันการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด นอกจากนี้ ภาค
กลางยังมีแหลงทองเที่ยวท่ีมีชื่อเสียง สภาพพ้ืนท่ีและระบบชลประทานที่อุดมสมบูรณ เปนฐานเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรมที่สําคัญของประเทศและเปนพ้ืนที่แนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใตของอนุภู มิภาคลุมน้ําโขง 
(Southern Economic Corridor) ที่เชื่อมโยงเมียนมา-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ซึ่งเปนเสนทางลัดโลจิสติกส 
(Landbridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตกและโลกตะวันออก ภาคกลางจึงมีเปาหมายที่จะ 
“พัฒนากรุงเทพฯ สูมหานครทันสมัยและภาคกลางเปนฐานการผลิตสินคาและบริการท่ีมีมูลคาสูง” 

3.2.1 วัตถุประสงค 
3.2.1.1 เพ่ือรักษาภาพลักษณของกรุงเทพฯ ใหเปนเมืองท่ีมีความทันสมัย และเปนเมืองนา

อยูนาเที่ยวในลําดับตนๆ ของโลกตลอดไป 
3.2.1.2 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชําชนใหอยูดีมีสุขท้ังสุขภาพกาย จิตใจ มีความ 

มั่นคง ดานอาชีพและรายได และมีสภาพแวดลอมที่ดี 
3.2.1.3 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและยกระดับการผลิตและสรางมูลค่ําเพ่ิมใหกับสินคํ้าและ  

บริการดานการเกษตร อุตสาหกรรม และการทองเท่ียว อยางตอเนื่อง 
3.2.1.4 เพ่ือฟนฟูและรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการพัฒนา  

เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอยางย่ังยืน 
3.2.2 เปาหมายและตัวชี้วัด 

3.2.2.1 กรงุเทพฯ ไดรับการจัดลําดับเปนเมืองที่มีคุณภาพชีวิตชั้นนําในโลกดีขึ้น 
3.2.2.2 ประชําชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินดีขึ้น  
3.2.2.3 รายไดการทองเท่ียวเพ่ิมขึ้น  
3.2.2.4 มูลค่ําผลิตภัณฑภาคเกษตรเพ่ิมขึ้น 
3.2.2.5 มูลคาผลิตภัณฑสาขาอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น  
3.2.2.6 คุณภาพน้ําแมน้ําเจาพระยาและทาจีนตอนลางอยูในเกณฑมาตรฐาน 
3.2.2.7 ปริมาณขยะท่ีไดรับการกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้น 
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 4. แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 (จังหวัดราชบุ รี กาญจนบุรี และ
สุพรรณบุรี) พ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบับทบทวน) 

4.1 จุดมุงเนน 
4.1.1 การผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย (ขาว พืชผัก ผลไม ปศสุัตว และการประมง) 
4.1.2 การทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ เชิงประวัติศาสตรและเชิงศิลปวัฒนธรรม ภายใต 

อัตลักษณที่มีคุณภาพ 
4.1.3 การพัฒนาและสงเสริมศักยภาพการคาชายแดน และการคาผานแดนภาคตะวันตก 
4.2 วิสัยทัศน 
“ศูนยกลางการผลิตและการตลาดสินคาภาคเกษตร อุตสาหกรรมปลอดภัย การทองเที่ยว

คุณภาพ และการคาภาคตะวันตก” 
4.3 พนัธกิจ 
4.3.1 ปรับโครงสรางการดําเนินงานทางเศรษฐกิจของชุมชน เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน

สหกรณและวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอมใหมีความสามารถในการแขงขัน กาวทันเทคโนโลยีรูทัน
บริบทโลกรอดพนกับดักรายไดปานกลางสูการมีรายไดที่มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 

4.3.2 สรางและประสานความรวมมือในการพัฒนาเครือขายระหวางภาคเอกชน ชุมชน 
ประชาคมและภาครัฐ รวมถึงเครือขายภายใน ในการพัฒนาสงเสริมระบบดําเนินงานทางเศรษฐกิจ
และความมั่นคงในกลุมจังหวัด 

4.3.3 ปรับปรุง สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และกิจกรรมอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของที่มกีารเชื่อมโยงกัน และการพัฒนาทางเศรษฐกิจรวมกันของกลุมจังหวัด 

4.3.4 พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล รวมถึงกลไกในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม
ของกลุมจังหวัดใหบรรลุผลตามวัตถุประสงค 

4.4 เปาประสงครวมเศรษฐกิจม่ันคง ประชาชนม่ังคั่ง และความสุขท่ียั่งยืน โดย 
4.4.1 เศรษฐกิจมั่นคง ประเมินจากอัตราการขยายตัวมูลคาผลิตภัณฑกลุมจังหวัด รอยละ 3.5 
4.4.2 ประชาชนมั่งคั่ง ประเมินจากมูลคาผลิตภัณฑกลุมจังหวัดเฉลี่ยตอหัว เพ่ิมข้ึนรอยละ 5 
4.4.3 ความสุขที่ยั่งยืน ประเมินจากคาดัชนีความกาวหนาของคน(HAI) เฉลี่ยของกลุมจังหวัด

ตองไมนอยกวาคาเฉลี่ยของป 2559 - 2560 (หรือไมนอยกวา 0.6229) 
4.5 ประเด็นยุทธศาสตร 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาสินคาเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการดวย 

นวัตกรรม สูมาตรฐานสากล 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงอนุรักษประวัติศาสตรภาคตะวันตก 

และอารยธรรมทวารวดี 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาและสงเสริมการคาชายแดนและการคาผานแดนใหมี

ศักยภาพผลักดันเขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนําไปสูการกระตุนใหเกิดการคาการลงทุนระหวางประเทศ 

 
5. แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบับทบทวน ป พ.ศ. 2563) 
5.1 วิสัยทัศน (Vision) “เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีความสุข” 
จากจุดยืนการพัฒนาและความพรอมและความโดดเดนทางการเกษตรของจังหวัดราชบุรีและความ

ตองการของตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศที่ตองการผลผลิตอาหารที่มีคุณภาพและการมุงเนนการเติบโต
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามนโยบายการพัฒนาตามยุทธศาสตรประเทศไทย ๒๐ ป และการมุงเนนการเติบโต
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ของเศรษฐกิจที่เติบโตอยางตอเน่ือง จากศักยภาพและการพัฒนานวัตกรรม พรอมทั้งการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับ
จังหวัดใกลเคียง ภาค และอาเซียน และการมุงเนนการปรับบริบทของสังคมใหเปนเมืองที่มีความเขมแข็ง 
ประชาชนมีคุณภาพวัฒนธรรม วิถีชีวิตมีความย่ังยืน จังหวัดราชบุรีจึงไดกําหนด วิสัยทัศนวา “เมืองเกษตรสี
เขียว เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีความสุข” 

5.2 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue) 
เพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุในเปาประสงครวมท้ัง ๓ ขอ จังหวัดราชบุรีจึงไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตร 

๔ ประเด็น และซึ่งแตละประเด็นยุทธศาสตรมีการใหน้ําหนักในการพัฒนาในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
ระยะทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังน้ี 

1) ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และเมืองอาหารคุณภาพ 
ที่เติบโตอยางมั่นคง 

- กลยุทธที่ ๑ พัฒนาการบริหารจัดการน้ํา ดิน และนวัตกรรมการทําการเกษตรเปนมิตรกับ 
สิ่งแวดลอม 

- กลยุทธที่ ๒ ยกระดับการพัฒนาผลผลิต สินคาเกษตรและอาหารสูมาตรฐานเมืองอาหาร 
เมืองสมุนไพรระดับสากล 

- กลยุทธที่ ๓ สรางสรรคองคความรู นวัตกรรม และเทคโนโลยีการเกษตร ๔.๐ รองรับ
การเกษตรแหงยุคดิจิทัล และการเกษตรแหงอนาคต 

- กลยุทธท่ี ๔ สงเสริมและเรงขยายผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงใหเปนรูปธรรมทั่วทุกพื้นท่ีเพื่อความมั่นคงทางอาหารและการเกษตรท่ีพึ่งตนเอง 

- กลยุทธที่ ๕ พัฒนาเกษตรกร กลุมเกษตรกรใหเขมแข็งดวยตนเอง และมีสมรรถนะที่เทาทัน 
การเปลี่ยนแปลงและแขงขันได 

- กลยุทธที่ 6 สรางและพัฒนาการตลาดการเกษตรที่มีคุณคาและมูลคาเพิ่มแบบครบวงจร 
หนุนเสริมเศรษฐกิจเพ่ิมคาจากฐานการเกษตร 

- กลยุทธที่  ๗ สรางคุณคา มูลคาเพิ่ มจากฐานการเกษตรกาวหนาแบบครบวงจรสู
อุตสาหกรรมการเกษตรเติบโตอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

2) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ เสริมสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจการคา การบริการการ
ทองเที่ยวดวยนวัตกรรม และบริการที่มมีลูคาสูง 

- กลยุทธที่ ๑ เสริมสรางความเขมแข็งของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวที่เติบโตจากชุมชน 
เชื่อมโยงการทองเท่ียวอาเซียนและเสริมสรางเศรษฐกิจฐานการทองเที่ยวดวยบริการที่มีมูลคาสูง 

- กลยุทธที่ ๒ เสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ และเมือง
การคาท่ีมีศักยภาพทั้งฐานบริการเดิมและฐานบริการใหม เพ่ือสงเสริมใหเศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอยาง
เขมแข็ง 

- กลยุทธที่ ๓ สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสรางอาชีพจากฐานธรรมชาติ 
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

- กลยุทธที่ ๔ สรางสรรคนวัตกรรมทางการคา การลงทุน การบริการ การทองเที่ยว รองรับ 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาสูสังคมดิจิทัล 

- กลยุทธที่ ๕ พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเมืองการคมนาคม การขนสง การโลจิสติกสใหมี 
ความปลอดภัย รองรับการทองเที่ยว การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การเติบโตของเมือง และการเชื่อมโยงการคา
ชายแดน 
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3) ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิต
ดวยหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- กลยุทธท่ี ๑ เสริมสรางวิถีชีวิตชุมชนเขมแข็ง ชุมชนนาอยู สันติสุขตามแนวทางของหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- กลยุทธท่ี ๒ พัฒนาคนคุณภาพ เสริมสรางขีดความสามารถประชาชนตลอดชวงวัยดวย
ความรูและการพัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต 

- กลยุทธที่ ๓ เสริมสรางคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ํา ดวยคุณภาพการบริการรัฐ และ
ระบบสวัสดิการชุมชน มุงสูความเปนเมืองสุขภาวะ 

- กลยุทธที่ ๔ พัฒนาจังหวัดใหเปนเมืองปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ชุมชนมีความสงบ
เรียบรอยนาอยู 

- กลยุทธที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหาร การบริการรัฐที่ทันสมัย มีคุณภาพรองรับการเติบโต
ของจังหวัด การเชื่อมโยงสํากล และการเสรมิสรางธรรมาภิบาลเพ่ือประชาชนเชื่อมั่น และวางใจ 

4) ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สมดุล และใช 
ประโยชนอยางยั่งยืน 

- กลยุทธที่ ๑ เพ่ิมความมั่นคงทางทรัพยากรทางธรรมชาติใหมีความอุดมสมบูรณของระบบ 
นิเวศ 

- กลยุทธที่ ๒ พัฒนาการบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตร การจัดการน้ําทวม น้ําแลง เพ่ือให
เกิดความสมดุลและยั่งยืน 

- กลยุทธที่ ๓ เสริมสรางความมั่นคงทางพลังงานเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน เกษตรกร และ 
พลังงาน เพ่ือการสงเสริมการผลิตของอุตสาหกรรมสีเขียว 

- กลยุทธที่ ๔ พัฒนานิเวศนเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ลดขยะ ลดน้ําเสีย ลดมลพิษ ดวย
กลไกชุมชน และการจัดการแบบมีสวนรวม โดยในแตละประเด็นยุทธศาสตรจะมีแนวคิด หลักการ 
วัตถุประสงค เปาประสงคและตัวชี้วัด พรอมทั้งกลยุทธและมาตรการและแนวทางปฏิบัติ และแผนงานโครงการ 

5.3 จุดยืนและตําแหนงการพัฒนาทางยุทธศาสตรของจังหวัดราชบุรี 
จากการศึกษาความเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย การวิเคราะหความตองการของพื้นที่ และสภาพความ 

เปนไปของปจจัยภายนอก จังหวัดราชบุรีจึงกําหนดจุดยืนและตําแหนงการพัฒนาจังหวัดในรอบป พ.ศ. ๒๕๖๒ 
– ๒๕๖๔ ประกอบดวยตําแหนงการพัฒนา ๔ จุดยืนสําคัญ ดังนี้ 

๑. ขับเคลื่อนจังหวัดสูเมืองเกษตรสีเขียวตนแบบที่ดีระดับประเทศ และมีศักยภาพระดับนานาชาติ 
เสริมสรางขีดความสามารถของจังหวัดในการเปนฐานการผลิตสินคาเกษตรเพ่ือการสงออกท่ีเปนแบรนดสินคา
จากฐานการเกษตรระดับ Product Champion ที่สามารถสงออกไปยังนานาชาติ โดยเฉพาะประชาคม 
อาเซียนและประเทศคูคา เชน มะพราว กลวยไม สับปะรด ชมพู มะมวง กลวยหอม ปลาสวยงาม และ 
ผลิตภัณฑเกษตรแปรรูป 

๒. เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยมุงเนนการพัฒนาเมืองราชบุรีใหเปนพ้ืนที่เศรษฐกิจฐาน 
อุตสาหกรรมเพ่ิมมูลคา (Value based Economy) จากการคา การบริการ และการทองเที่ยวเชิงนิเวศและ
สุขภาพที่มมีูลคาสูงและการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตรที่เติบโตอยางมีเสถียรภาพเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเน่ือง 
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาจังหวัดใหเปนพื้นท่ีผลิตการผลิตอาหารและสินคาเกษตรที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน มีความทันสมัยและเปนสากล เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหจังหวัดและหนุนเสริม การพัฒนาภาค
กลางในการเปนฐานการผลิตอาหารและสินคาเกษตรท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัยและไดมาตรฐานโลกและสนับสนุน
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การเปนศูนยกลางการผลิตอาหารของประเทศโดยเฉพาะการรักษาและพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตอาหาร
ของพื้นที่ใหสามารถเปนฐานสงออกอาหารรายใหญของโลก 

๓. การพัฒนาจังหวัดราชบุรีใหเปนสังคมแหงความสุข ใหมีโครงสรางพื้นฐานที่ดี เชื่อมโยงอยางเปน
ระบบรองรบัการเติบโตในอนาคต และเตรียมพรอมสังคมพัฒนาสูเมืองสังคมคุณธรรมและสันติสุข ใหประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาคนใหมีคุณภาพสามารถปรับตัวไดตามความเปลี่ยนแปลงของจังหวัด ประเทศและของ
โลก เปนพลเมืองไทยพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลกที่เทาทันการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล และมีความสุขมั่นคง
ในชีวิตบนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งและมีความม่ันคงทางสังคมอยางทั่วถึง 
ประชาชนมีดัชนีความสุขเพ่ิมข้ึนในทุกหมูบาน 

๔. สรางฐานทรัพยากรรองรับการเกษตร การสรางเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดราชบุรีใหมีความอุดมสมบูรณใชอยางยั่งยืน มุงสรางใหมีพื้นที่ตนแบบ
นิเวศนที่ย่ังยืนทั้งระดับจังหวัด อําเภอ ตําบลและหมูบาน และบูรณาการความรวมมือกับภาคีทุกภาคสวนอยาง
เขมแข็งในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในระบบนิเวศ นิเวศปาเขา นิเวศลุมน้ํา นิเวศชุมชนและระบบ
นิเวศเมืองใหมีความอุดมสมบูรณและใชประโยชนอยางยั่งยืน หนุนเสริมการพัฒนาการเกษตร การทองเที่ยว 
หนุนเสริมการคา การบริการ และอุตสาหกรรมการเกษตร พัฒนาจังหวัดราชบุรีใหเปนเมืองนา อยู (Smart 
City) อยางย่ังยืน 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี 
(พ.ศ. 2566 - 2570) 

1) วิสัยทัศน (Vission) 
“เมืองนาอยู เกษตรสูสากล คนและชุมชนเขมแข็ง สิ่งแวดลอมดี การศึกษา สาธารณสุขเดน การ
ทองเที่ยวที่ย่ังยืน” 
2) พันธกิจ (Mission) 
(1) พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
(2) สงเสริมระบบการวางผังเมืองรวมจังหวัดใหเปนเมืองนาอยู 
(3) สงเสริมการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู  
(4) สงเสริมและพัฒนาระบบการกําจัดขยะมูลฝอยและระบบบําบัดน้ําเสีย 
(5) การรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
(6) สงเสริมอาชีพและการดําเนนิงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง 
(7) สนับสนุนและเสริมสรางความเขมแข็งทุกภาคสวนในการพัฒนาทองถ่ิน 
(8) สงเสริมคุณภาพชีวิตและการแกไขปญหาสังคม  
(9) สงเสริมพัฒนาระบบการศกึษา  
(10) สงเสรมิคุณธรรมและจริยธรรม 
(11) สงเสรมิภาคเกษตรกรรมอุตสาหกรรม 
(12) สงเสรมิการสาธารณสุข 
(13) สงเสรมิการศึกษา 
(14) สงเสรมิการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
(15) การเตรยีมความพรอมเพื่อรองรบัการเขาสูประชาคมอาเซียน  
(16) การประสานแผนพัฒนาทองถิ่นและการบูรณาการการทํางานรวมกัน 
(17) สงเสรมิภาคเกษตรท่ีปลอดภัย 
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3) ยุทธศาสตรการพฒันา (Strategy) 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
แนวทางการพัฒนา  
- พัฒนาระบบการคมนาคม การจัดการขนสงและไฟฟาสาธารณะ 
- พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค - บริโภคและเกษตร ตลอดจนการปองกันนํ้าทวมและภัยแลง 
- พัฒนาการวางผังการใชที่ดินใหเปนเมืองนาอยู 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 2 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต  
แนวทางการพัฒนา  
- สงเสริมคุณภาพชีวิตและการแกไขปญหาสังคม 
- สงเสริมการกีฬา การศึกษา และการเรยีนรู 
- สงเสริมการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม สวัสดิการชุมชนและนันทนาการ 
- สงเสริมอาชีพและการดําเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบรอย 
แนวทางการพัฒนา  
- สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
- สงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพและหนาที่ของประชาชนเพื่อความเปน
พลเมือง 
- การรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 ดานการวางแผน สงเสริมการลงทุน พาณิชกรรม 
และการทองเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา  
- การวางแผน การประสานแผนและการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน  
- สงเสริมการทองเท่ียวทองถิ่นและการคาชายแดน  
- การเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
- สงเสริมเศรษฐกิจชุมชน การพาณิชยและการเสริมสรางความเขมแข็งในภาคการเกษตร 
และอุตสาหกรรม 
- การพัฒนาองคกรและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 
แนวทางการพัฒนา  
- พัฒนาระบบการกําจัดและการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
- พัฒนาระบบบําบัดนํ้าเสีย 
- การบริหารจัดการ อนุรักษ ฟนฟูและปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
- การจัดการมลพิษตาง ๆ  
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 ดานศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
แนวทางการพัฒนา  
- การสงเสริมและอนุรกัษศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณแีละภูมิปญญาทองถ่ิน 
- สงเสริมใหประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ 
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7. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
วิสัยทัศน 
“ทองเที่ยวเชิงนิเวศน การเกษตรกาวหนา พัฒนาคุณภาพชีวิต สงเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาตําบล

ตามหลักธรรมาภิบาล” 
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและสาธาณูปการ 

1. พันธกิจ 
-  พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
-  สงเสริมระบบการวางผังเมืองรวมจังหวัดใหเปนเมืองนาอยู 

2. เปาประสงค 
-  ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ไดมาตรฐานและทั่วถึง 
-  ระบบการวางผังเมืองเหมาะสมเปนเมืองนาอยู 

3. ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 
-  จํานวนโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการที่ไดมาตรฐานและทั่วถึง 
-  จํานวนพื้นฐานที่ไดรับการวางผังเมืองและการจัดการใชประโยชนท่ีดินท่ีเพ่ิมข้ึน 

4. กลยุทธ/ช้ีวัดระดับกลยุทธ 
กลยุทธ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

1. พัฒนาระบบการคมนาคม การจัดการขนสงและไฟฟา
สาธารณะ 

1. จํานวนที่เพิ่มขึ้น 
2. จํานวนที่ไดรับการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม/
บํารุงรักษา 

2. พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภคและการเกษตร
ตลอดจนการปองกันน้ําทวมขัง 

1. จํานวนที่เพิ่มขึ้น 
2. จํานวนที่ไดรับการกอสราง/ปรับปรุง/ขุดลอก/
บํารุงรักษา 

3. พัฒนาการวางผังการใชท่ีดินใหเปนเมืองนาอยู 1. จํานวนที่เพิ่มข้ึน 
2. จํานวนที่มีการวางระบบผังท่ีเหมาะสมท่ีเพ่ิมข้ึน 

5. หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
-  กองชาง 

6. ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตรจังหวัดราชบุรี : ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพ่ิม

มูลคาผลผลิตเชิงสรางสรรค 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดราชบุร ี: ยุทธศาสตรที่ 1 

ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 
ยุทธศาสตรกาพัฒนาที่ 2 ดานการพฒันาคุณภาพชีวิต 

1. พันธกิจ 
- สงเสริมคณุภาพชีวิตและการแกไขปญหาสังคม 
- สงเสริมระบบการศึกษาและการกีฬา 

2. เปาประสงค 
- คุณภาพชีวิตของประชาชนสูงข้ึน 
- การศกึษาที่มีคุณภาพมากขึ้น 
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- ครอบครัว/ชุมชนเขมแข็งและมีรายไดมากขึ้น 
- สงเสริมคณุธรรมและจริยธรรม 
- สงเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
- ประชาชนมีความตระหนักในสถาบัน ศาสนา พระมหากษัตรยิ 
- มีคุณธรรมและจริยธรรมมากขึ้น 
- อนุรักษและฟนฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
- สรางความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
- จํานวนประชาชน/ขาราชการที่มีคุณธรรมและจริยธรรมมากขึ้น 
- จํานวนประชาชนท่ีใหความสําคัญในศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญญา

ทองถิ่น 
- จํานวนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมที่ไดรับการอนุรักษและฟนฟู 
- จํานวนประชาชนท่ีตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริยมากขึ้น 

3. ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 
- จํานวนหมูบาน/ชุมชนที่มีความเขมแข็งมากขึ้น 
- จํานวนประชาชนท่ีไดรับการบริการสาธารณะสุขอยางทั่วถึง 
- จํานวนนักเรียนท่ีไดรบัการศึกษาตอเพ่ิมข้ึน 
- จํานวนหมูบาน/ชุมชนที่มีความเขมแข็งในการเอาชนะยาเสพติดเพ่ิมข้ึน 

 4. กลยุทธ/ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

1. สงเสรมิคุณภาพชีวิตและการแกไขปญหาสังคม 1. จํานวนที่เพ่ิมข้ึน/ลดลง 
2. จํานวนที่ไดรับบริการอยางทั่วถึง 
3. จํานวนหมูบาน/ชุมชนท่ีมีความเขมแข็งมากขึ้น/มี
คุณภาพชีวิตสูงขึ้น 
 

2. สงเสรมิระบบการศึกษา และการกีฬา 1. จํานวนที่เพ่ิมข้ึน 
2. จํานวนนักเรียนที่ไดรับการศึกษาตอมีคุณภาพ
ชีวิตมากขึ้น 
3. จํานวนประชาชนและเยาวชนที่เขารวมการแข็ง
ขันกีฬาในระดับตางๆมากขึ้น 

3. สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 1. จํานวนที่เพ่ิมขึ้น/ลดลง 
2. จํานวนหมูบาน/ชุมชนท่ีปลอดจากยาเสพติด
เพิ่มขึ้น 

4. การสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

1. จํานวนที่เพิ่มขึ้น 
2. จํานวนโบราณสถาน/โบราณวัตถุท่ีไดรับการ
อนุรักษและฟนฟู 
3. จํานวนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ท่ีไดรับการอนุรักษและฟนฟู 
4. จํานวนประชาชนและเยาวชนที่ใหความสําคัญ
และเขารวมกิจกรรมสําคัญทางศาสนาเพิ่มขึ้น 
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กลยุทธ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

4. การสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

1. จํานวนที่เพิ่มขึ้น 
2. จํานวนโบราณสถาน/โบราณวัตถุท่ีไดรับการ
อนุรักษและฟนฟู 
3. จํานวนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ท่ีไดรับการอนุรักษและฟนฟู 
4. จํานวนประชาชนและเยาวชนที่ใหความสําคัญ
และเขารวมกิจกรรมสําคัญทางศาสนาเพิ่มขึ้น 

5. สงเสรมิใหประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย 

1. จํานวนที่เพิ่มขึ้น 
2. จํานวนประชาชนที่มีความตระหนักในสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ 

 5.  หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
- สํานักปลัด อบต. 
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- กองสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม 

6. ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตรจังหวัดราชบุรี : ยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเขมแข็ง 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดราชบุร ี 

: ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานสงเสริมคณุภาพชีวิต 
: ยุทธศาสตรที่ ๖ ดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความเรียบรอย 
1. พันธกจิ 

- สงเสริมคณุภาพชีวิตและการแกไขปญหาสังคม 
- สงเสริมระบบการศึกษาและการกีฬา 

 2. เปาประสงค 
- ประชาชนมีความตระหนักในสถาบัน ศาสนา พระมหากษัตรยิ 
- จํานวนประชาชนท่ีตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริยมากขึ้น 

3. ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 
- จํานวนประชาชนท่ีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมากขึ้น 

 4. กลยุทธ/ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

1. การรกัษาความสงบเรียบรอยและการปองกันบรรเทาสา
ธารณภัย 

1. จํานวนที่เพิ่มขึ้น/ลดลง 
2. จํานวนประชาชนที่มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินมากขึ้น 

 5.  หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
- สํานักปลัด อบต. 
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6. ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตรจังหวัดราชบุรี : ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเขมแข็ง 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  

: ยุทธศาสตรที่ 2 ดานสงเสริมคณุภาพชีวิต 
: ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 
: ยุทธศาสตรที่ 6 ดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 ดานการเมืองและการบริหาร 
1. พันธกิจ 

- ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
- สนับสนุนและเสริมสรางความเขมแข็งในทุกภาคสวน 
- การเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

2. เปาประสงค 
- หนวยงานมีมาตรฐานการใหบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว และถูกตอง 
- มีความพรอมในการพัฒนาทองถิ่นและรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

3.  ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 
- จํานวนประชาชนท่ีมีสวนรวมทางการเมืองมากขึ้น 
- จํานวนประชาชนท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินและมีความพรอมในการรองรับการเขาสู

ประชาคมอาเซยีน 
 4. กลยุทธ/ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
1. การวางแผน การประสานแผนและ
การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
ในการพัฒนาทองถ่ิน 

1. จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึน 
2. จํานวนประชาชนท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นมากข้ึน 
3. จํานวนหมูบาน/ชุมชนที่มีความเขมแข็งมากข้ึน 

2. การจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ 
เคร่ืองใชและถานที่ปฏิบัติงาน 

1. รอยละ 90 ประชาชนมีความสะดวกสบายในการรับบริการ 

3. สงเสรมิประชาธิปไตย ความเสมอภาค 
สิทธิเสรีภาพของประชาชน 

1. จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึน 
2. จํานวนประชาชนท่ีมีสวนรวมทางการเมืองมากขึ้น 

4. การพัฒนาองคกรแลการบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี 

1. จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึน 
2. จํานวนเครื่องมือเคร่ืองใชในการปฏิบัติงานที่เพ่ิมขึ้น 
3. จํานวนคร้ังในการจัดฝกอบรมเพิ่มข้ึน 
4. จํานวนผูปฏิบัติงานตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีเพ่ิมข้ึน 

 5.  หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
- ทุกสวนราชการในสังกัด อบต.บานบึง 

 6. ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตรจังหวัดราชบุรี : ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเขมแข็ง 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดราชบุร ี: ยุทธศาสตรที่ 3 

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว  
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 ดานการทองเที่ยว และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
1.  พันธกิจ 

- สงเสริมการวางแผนและพัฒนาการทองเที่ยว 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการทองเท่ียวและบริการ 
- สงเสริมและพัฒนาระบบการกําจัดขยะมูลฝอยและระบบบําบัดนํ้าเสียรวม 
- พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู 

2.  เปาประสงค 
- จํานวนแหลงทองเที่ยวที่ไดรบัการปรับปรงุและพัฒนาเพิ่มขึ้น 
- มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ 
- สงเสริมและพัฒนาระบบการกําจัดขยะมูลฝอยและระบบบําบัดนํ้าเสียอยางถูกวิธี 

3.  ตัวช้ีวัดระดับเปาหมาย 
- จํานวนนักทองเท่ียวและรายไดจากการทองเที่ยว การบรกิารและการคาเพ่ิมขึ้น 
- ระบบกําจัดขยะมูลฝอยและระบบบําบัดนํ้าเสียรวมอยางถูกวิธีเพ่ิมขึ้น 
- พื้นท่ีสีเขียว/พ้ืนที่ปาไมเพ่ิมขึ้น 
- จํานวนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ไดรับการฟนฟูมากขึ้น 

 4. กลยุทธ/ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
กลยุทธ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

1. สงเสรมิการทองเที่ยวและการคาชายแดน 1. จํานวนที่เพ่ิมข้ึน 
2. จํานวนแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับการปรับปรงุและพัฒนา
เพ่ิมขึ้น 
3. จํานวนนักทองเที่ยวที่เพ่ิมมากขึ้น 
4. จํานวนรายไดจากการทองเท่ียว การบริการและการคา
มากขึ้น 

2. พัฒนาศักยภาพการผลิต การขนสง การแขงขัน
และการเตรยีมความพรอมเพื่อรองรบัการเขาสู
ประชาคมอาเซยีน 

1. จํานวนที่เพ่ิมขึ้น 
2. จํานวนประชาชนที่มีความพรอมในการรองรับเพื่อเขาสู
ประชาคมอาเซยีน 
3. จํานวนการผลิตและการขนสงเพ่ิมมากขึ้น 

3. พัฒนาระบบการกําจัดและการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและระบบบําบัดนํ้าเสีย 

1. จํานวนที่เพ่ิมขึ้น/ลดลง 
2. ระบบกําจัดขยะมูลฝอยและบําบัดน้ําเสียอยางถูกวิธีที่
เพ่ิมขึ้น 

 3. จํานวนครัวเรือนที่มีการคัดแยกขยะเพ่ิมข้ึน 
4. ปริมาณการนําขยะกลับมาใชประโยชนเพ่ิมข้ึน 

4. การบริหารจัดการและอนุรักษฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1. จํานวนที่เพ่ิมขึ้น/ลดลง 
2. จํานวนพ้ืนที่สีเขียว/พื้นที่ปาไมในเขตชุมชนเพิ่มข้ึน 
3. จํานวนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ไดรับการ
ฟนฟูมากขึ้น 

5. การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ 1. จํานวนที่เพ่ิมขึ้น/ลดลง 
2. จํานวนสิ่งแวดลอมและมลพิษที่ไดรบัการฟนฟูมากขึ้น 
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5.  หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
- สํานักปลัด อบต. 
- กองชาง 

 6.  ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตรจังหวัดราชบุรี : ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาความอุดมสมบูรณและคุณภาพ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู 
ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพิ่มมูล คาผลผลิตเชิงสรางสรรค 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี : ยุทธศาสตรท่ี ๕ ดาน
การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 ดานเศรษฐกิจ 

1. พันธกิจ 
- สงเสริมอาชีพและการดําเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง 
- สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย 

2. เปาประสงค 
- จํานวนครัวเรอืนที่มีรายไดมากขึ้น 

3.  ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 
- จํานวนหมูบาน/ชุมชนที่มีความเขมแข็งมากขึ้น 
- จํานวนการผลิตและการขนสงเพ่ิมเติมมากขึ้น 

 4.  กลยุทธ/ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
กลยุทธ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

1. สงเสรมิอาชีพและการดําเนินงานตามแนว
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. จํานวนท่ีเพ่ิมขึ้น 
2. จํานวนประชาชน/ครัวเรือนที่มีคณุภาพชีวิตสูงข้ึน/มีความ
เขมแข็งมากขึ้น 
3. จํานวนครัวเรือนที่มีรายไดเพิ่มขึ้น 

2. สงเสรมิเศรษฐกิจชุมชน การพาณิชย และการ
เสริมสรางความเขมแข็งในภาคการเกษตร 

1. จํานวนท่ีเพ่ิมขึ้น 
2. รายไดครัวเรือนเพ่ิมมากขึ้น 
3. จํานวนหมูบาน/ชุมขนที่มีความเขมแข็งมากขึ้น 

5. หนวยงานรับผิดชอบ 
-  สํานักปลัด อบต. 

 6. ความเชื่อมโยง 
1.  ยุทธศาสตรจังหวัดราชบุรี : ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพิ่มมูลคาการผลิต 
2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี : ยุทธศาสตรที่ 4 

ดานการวางแผน การสงเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 
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8. จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) 

องคการบริหารสวนตําบลบานบึง ไดกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาไววา “ทองเท่ียวเชิ งนิ เวศน  

การเกษตรกาวหนาพัฒนาคุณภาพชีวิต สงเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาตําบลตามหลักธรรมาภิบาล” โดย

สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดราชบุรีและยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

เขตจังหวัดราชบุร ี ซึ่งสามารถที่จะดําเนินการสําเร็จไดตามที่กําหนดไว  โดยมีขอไดเปรยีบ ดังนี้ 

1) ผูนําชุมชนสมานสามคัค ีมีจิตสํานึก ไมมีปญหาในดานความรวมมือในการปกครองและบริหารการ

พัฒนา 

2) มีการประสานความรวมมือกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับสวนราชการในพื้นที่ 

3) มีพ้ืนที่สาธารณะที่สามารถดําเนินการจัดทําสวนสาธารณะและนันทนาการได 

4) เปนแหลงวัตถุดิบที่ใชสําหรับผลิตปุยชีวภาพ 

5) เปนแหลงทําไร สภาพดิน และพ้ืนที่เหมาะแกการเพาะปลูก 

6) มีทรัพยากรธรรมชาติที่เอ้ือตอการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว นํามาซึ่งรายไดจากการทองเที่ยว  

7) มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่นเปนจุดท่ีนักทองเที่ยวใหความสนใจ 

8) มีเสนทางคมนาคมสายหลักเชื่อไปสูอําเภอตางๆ จํานวน 2 สาย สามารถรองรบัการขยายตัวของ

การลงทุนทางเศรษฐกิจ 

9) องคการบริหารสวนตําบลมีอางเก็บกักน้ําที่สามารถพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวได 

10) องคการบริหารสวนตําบลเหมาะสําหรับเปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนสินคาประเภทตางๆ 

11) ในเขตพ้ืนที่มีฟารมตัวอยางที่สามารถนํามาเปนตัวอยางในดานการใชพลังงานทดแทนได 

12) พ้ืนท่ีทั้ง 14 หมูบาน มีเขตติดตอกับชายแดน จึงเปาหมายในการพัฒนาของหนวยงานตางๆ 

จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลไกหลักในการบูรณาการและประสานโครงการพัฒนา 

เพ่ือการแกไขปญหาและตอบสนองความตองการ 

ของประชาชนในทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

กลไกหลักในการพัฒนาตําบล 

ตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 

Intergration - Positioning 
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9.  การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
9.1. การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาองคกรในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตขององคการบริหารสวนตําบลบานบึงเปนการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือขอจํากัดอันเปน
สภาวะแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน รวมถึงจุดแข็งและจุดออนของทองถิ่น อันเปนสภาวะ
แวดลอมภายในขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวิเคราะหเพ่ือหาศักยภาพการพัฒนาโดยใชเทคนิค SWOT 
analysis เพื่อพิจารณาขององคการบริหารสวนตําบลบานบึงในภาพรวม ดังนี้ 

(1) จุดแข็ง (S : Strensth) 
-   ประชาชนมีคุณภาพและมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาทองถิ่นทั้งในดานโครงสราง

พื้นฐานและคุณภาพชีวิต 
- มีโรงเรียนประถมศึกษา 7 แหงโรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แหง (ขยายโอกาส) และศูนย

พัฒนาเด็กเลก็ 2 แหง สามารถรองรับการเรียนของเดก็นักเรียนไดอยางเพียงพอ 
- ผูนําชุมชนมีความสมานสามัคคี มีจิตสาธารณะมุงพัฒนาทองถ่ินใหทองถ่ินไดรับการ

พัฒนาใหครบทุกดานและไมมีปญหาในดานการรวมมือกันในการปกครองและบริหาร
เพ่ือการพัฒนา 

- องคการบริหารสวนตําบลท่ีมีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการบริการสาธารณะและ
แกไขปญหาความเดอืดรอนของประชาชน 

- มีการประสานรวมมือกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับสวนราชการในพ้ืนที่ 
- มีพื้นที่สาธารณะที่สามารถดําเนินการจัดทําสวนสาธารณะและนันทนาการได 
- เปนแหลงวัตถุดิบที่ใชสําหรับผลิตปุยชีวภาพ 
- มีแหลงน้ําสาธารณะที่เพียงพอตอการอุปโภค บริโภคและการเกษตรทุกหมูบาน 
- เปนแหลง ทําไร สภาพดิน และพ้ืนที่เหมาะแกการเพาะปลูก 
- แรงงานภาคการเกษตรกวา 70% มีความรูความสามารถในการประกอบอาชีพดาน

การเกษตร 
- ราษฎรสวนใหญ ไดรบัการจัดสรรที่ดินทํากิน (สปก.) แปลงละ 15 ไร 
-   มีศูนยบรกิารประชาชนสายตรวจตําบล เจาหนาท่ีดานความมั่นคงและมีการจัดตั้ง

อาสาสมัครปองกันตนเองทุกหมูบานเพื่อดูแลความสงบเรียบรอยในตําบลและพื้นที่
ใกลเคียง 

-   มีการจัดโครงสรางภายในที่เหมาะและสมสอดคลองกับภารกิจของชุมชน 
 -   ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของชุมชน 
 -   การบริหารจัดการทองถิ่นภายใตหลักธรรมมาภิบาล 

-   มีการแบงงาน/มอบหมายหนาที่รับผิดชอบ 
-   มีอางน้ําท่ีใชผลิตน้ําประปาหมูบาน 
-   มีทรัพยากรธรรมชาติที่เอ้ือตอการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว ทําใหมีรายไดจากการทองเที่ยว

มาก 
-   มีวัตถุดิบทางทรัพยากรทางธรรมชาติ 
- มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่นเปนจุดที่นักทองเที่ยวใหความสนใจ 
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(2) จุดออน (W : Weakness) 
- ขาดระบบการวางผังเมืองที่ไดมาตรฐาน  
- เด็กและเยาวชนบางสวนมีพฤติกรรมไมศึกษาตอระดับที่สูงขึ้น 
- เด็กและเยาวชนบางสวนมีความเสี่ยงตอการเสพสารเสพติด 
- ปญหาหนี้สิน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
- ประชาชนยังขาดความเอาใจใสดูแลสุขภาพของตน 
- ชุมชนไดรับขอมูลขาวสารที่ไมทั่วถึง 
- ประชาชนยังมีคานิยมท่ีใชสารเคมีในการเพ่ิมผลผลิตการเกษตร 
- การปศุสัตวของประชาชนขาดการจัดระบบการจัดการท่ีดี 
- ถนนหลายสายการซอมแซมยังไมท่ัวถึงและครอบคลุม 
- ขาดการบริหารการจัดการปาไมและแหลงน้ําท่ีดี 
- ไมมีตลาดที่รองรับผลิตผลทางการเกษตรแรงงานขาดการพัฒนาฝมือ 
- ขาดการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 
- อุปกรณ เครื่องมือมีไมเพียงพอ 
- ระบบฐานขอมูลดานเศรษฐกิจและความยากจนไมถูกตองไมชัดเจน ประชาชนใหขอมูลท่ี

คลาดเคลื่อน 
-  ประชาชนยังสนใจ และมีความจรงิใจ หรือตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดใหความชวยเหลือ 
-  บุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะดานมารับผิดชอบงานดานสังคม 
-  กฎระเบียบขอบังคับตางๆ มีการปรบัปรุงแกไขตลอดเวลาทําใหศึกษาไมทันขาดความ

ชัดเจนในการดําเนินงาน 
-  พื้นที่รับผิดชอบมาก การพัฒนายังไมทั่วถึงและครอบคลุม 
- ปริมาณงานมีมาก บุคลากรมีนอย มีผลทําใหผลงานไมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เทาที่ควร 
- ประชาชนบางสวนยังขาดการมีสวนรวม 
- ประชาชนยังขาดความสนใจในเร่ืองการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
- ประชาชนไดรับผลประโยชนจากการทองเที่ยวคอนขางนอย เนื่องจากไมมีการเชื่อมโยง

ดานการทองเท่ียวในจังหวัด 
- ขาดจิตสํานึกในการรับผิดชอบรวมกัน ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
-  โครงการขนาดใหญตองใชงบประมาณสูง องคการบริหารสวนตําบลบานบึงไมสามารถ

ดําเนินโครงการได 
-  งบประมาณไมเพียงพอตอการพัฒนา   
- ไมมีการจัดเก็บขอมูลในการดําเนินการอยางเปนระบบ 
- ไมมีความรูความชํานาญในการจัดเก็บขอมูล 
- การจัดสรรงบประมาณและระยะเวลาการเบิกจายไมสอดคลองกับเวลาดําเนินการ 
- ขาดระบบสาธารณูปโภคที่สมบูรณและครอบคลุม 
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(3)  โอกาส (O : Opportunity) 
- จังหวัดราชบุรสีามารถสนับสนุนงบประมาณใหองคการบริหารสวนตําบลบานบึงท่ีมี

แผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
- มีเสนทางคมนาคมสายหลักเชื่อมไปสูอําเภอตางๆ จํานวน 2 สายสามารถรองรับการ

ขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
- องคการบริหารสวนตําบลมีความเหมาะสมในการลงทุนดานการแปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตรและผลิตปุยชีวภาพ 
- ตําบลตําบลมีอางกักเก็บน้ํา ฝายชะลอน้ํา ที่สามารถใชเปนแหลงกักเก็บน้ํา พัฒนาใหเปน

พื้นท่ีบํารุงรักษาแหลงตนน้ํา เปนพื้นที่ฟนฟูระบบนิเวศวิทยาและใชเปนแหลงทองเท่ียว
ได 

- องคการบริหารสวนตําบลมีความพรอมสําหรับเปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนสินคาประเภท
ตางๆ 

- ในเขตพื้นที่มีฟารมตัวอยางที่สามารถนํามาเปนตัวอยางได ในดานการใชพลังงานทดแทน  
- พื้นท่ี 14หมูบาน ติดเขตชายแดนเปนเปาหมายในการพัฒนาของหนวยงานตางๆ  
-  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ใหการสนับสนุนการดําเนินงานของ

ทองถ่ินไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจทองถ่ินระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเปนตน 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง 
 สวนทองถิ่นมีหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนของประชาชนใน

ทองถิ่น โดยที่หนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาคสงเสริมและสนับสนุนการถายโอน
ภารกิจใหแก อบต. 

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
เปนยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลสงเสริม 

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดราชบุรี  มีโอกาสไดรับการสนับสนุนมาก 

- นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด ที่สนบัสนุนสงเสรมิดานการเกษตร การทองเท่ียว สอดคลอง
กับยุทธศาสตรตําบล 

-  การสรางความเขมแข็งใหกับระบบเศรษฐกิจฐานราก ตามนโยบายของรัฐบาล 
-  การแกไขปญหาความยากจน ปญหายาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล 
 

(4) อุปสรรคหรือขอจํากัด (Threat=T) 
- ขาดงบประมาณในการดําเนินการ 
- ประชาชนมีความแตกตางในดานฐานะทางเศรษฐกิจ มีปญหาดานเอกสารสิทธิที่ดินทํา

กินประชาชนมีพ้ืนฐานความรูและพื้นฐานทางสังคมแตกตางกัน 
-  เปนพ้ืนที่แนวตะเข็บชายแดน  
- การแกไขปญหาดานเศรษฐกิจและความยากจน การสาธารณสุข การเมือง การบริหาร 

สังคม เปนงานที่ตองอาศัยความรวมมือจากหลายๆ สวนที่ตองประสานงานกัน ถึงจะเกิด
ผลสัมฤทธ์ิ 

- ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ คอนขางมีมากทําใหการดําเนินงานไมคลองตัว  เกิดความ
ลาชาในการทํางาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหนาย 
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- ขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดี ในหนวยงานที่เก่ียวของระดับจังหวัดยังขาดการ
เชื่อมโยงดานการทองเที่ยว  และการกระจายผลประโยชนดานการทองเที่ยวยังไมท่ัวถึง 

- ราคาผลผลิตทางการเกษตรผันผวนไมแนนอน 
- ขาดการใชระบบสารสนเทศในการประสานงานภายในและภายนอกองคกร 

9.2. การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
ในการวางแผนขององคกรภาครัฐ เรื่องที่ยากและสลับซับซอนคือการวิเคราะหปญหาและเลือก

วิธีการแกไขปญหาที่เหมาะสมเพื่อนํามากําหนดยุทธศาสตรในการตอบสนองปญหาความตองการของประชาชน
และทองถิ่นดวยความรอบคอบในการพิจารณาปญหาสาธารณะองคการสหประชาชาติไดใหหลักคิดวาดวย“การ
จัดลําดับความสําคัญของปญหา”โดยใช วิธีการ Rating Scales ซึ่งมี เกณฑที่จะใชสําหรับการจัดลําดับ
ความสําคัญ รวม 5 เกณฑ ประกอบดวย 

ก.  ขนาดของกลุมคนที่ไดรับประโยชน  
ข.  ความรายแรงและเรงดวนของปญหา 
ค.  ความเสียหายที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
ง.  การยอมรับรวมกันของชุมชน 
จ.  ความเปนไปไดในการแกไขปญหา/การดําเนินการ 
จากแนวความคิดขางตนองคการบริหารสวนตําบลบานบึง ไดรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทํา

แผนพัฒนาสามป การรวบรวมปญหาความตองการของประชาชนในทองถ่ิน โดยการนํามาจากแผนชุมชนและได
ดําเนินการประชุมประชาคมตําบล เพ่ือรับทราบปญหาความตองการของหมูบาน ในหมูบานทั้ง 14 หมูบาน มี
ประชาชนใหความรวมมือในการเขารวมประชุมประชาคมตําบลมากพอสมควรสามารถแยกปญหาของ
ประชากรได 8 ปญหา และสรุปความตองการของประชาชนได 8 ความตองการและเมื่อทําการจัดลําดับ
ความสําคญัของปญหาโดยวิธี Rating Seals แลวจัดลําดับความสําคัญของปญหา ไดดังนี้ 
 1. ปญหาดานโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค 

2. ปญหาดานแหลงน้ํา 
3. ปญหาดานเศรษฐกิจและความยากจน 
4. ปญหาดานสาธารณสุขและสังคม 
5. ปญหาดานการศึกษา การศาสนา วัฒนธรรมทองถ่ิน การกีฬาและนันทนาการ 
6. ปญหาดานการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
7.  ปญหาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว 
8. ปญหาดานพลังงาน 
  



๔๙ 
 

ชื่อปญหา สภาพปญหา 
พ้ืนท่ี

เปาหมาย 
แนวโนมในอนาคต 

1. ปญหาดาน
โครงสราง
พื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

1. ถนนเพ่ือการลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรไมเพียงพอทํา
ใหการลําเลียงผลผลิตไม
เพียงพอลาชา 

ทุกหมูบาน 
 
 

-  การเกษตรยังเปนพื้นฐานหลักทาง เศรษฐกิจของ
ประเทศซ่ึงหากระบบเศรษฐกิจระดับฐานรากมี
ความแข็งแกรงจะสงผลใหเศรษฐกิจของประเทศ
แข็งแกรง 

-  การพัฒนาระบบขนสงการลําเลียงผลผลิตจะชวย
ให ผลผลิตออกสูตลาดไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
และทันตอความตองการของผูบริโภค 

2. ขนาดของพื้นที่ตาํบลบานบึง
มีขนาดใหญ ประกอบกับ
งบประมาณมีอยูอยางจํากัด 
สงผลการการพัฒนาดาน
เสนทางการคมนาคมยังไม
ครอบคลุมและทั่วถึงทุก
เสนทาง 

ทุกหมูบาน 
 
 
 

-  การประสานหนวยงานอ่ืนในการรวมสนับสนุน
ดานงบประมาณ เพื่อการพัฒนาทองถ่ิน ดาน
โครงสรางพื้นฐาน และพัฒนาดานสาธารณูปโภค 

3. ระบบไฟฟายังไมครอบคลุม
และทั่วถึง โดยเฉพาะครัวเรือน
ที่ตั้งอยูหางจากหมูบาน และ
ไฟฟาเขาไมถึง 

ทุกหมูบาน - ระบบพลังงานทดแทน จึงมีบทบาทสําคัญใน
อนาคต โดยเฉพาะไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยจะ
สามารถแกปญหาสําหรับพื้นที่หางไกลคูสายไฟฟา 

4. ไฟฟาสาธารณะยังไม
เพียงพอ สาํหรบัจุดท่ีมี
จําเปนตองติดต้ัง 

 

ทุกหมูบาน -  ปญหาความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
นับวันย่ิงรุนแรงข้ึน  การติดตั้งไฟฟาสาธารณจะ
สามารถลดปญหาไดระดับหนึ่ง 

2. ปญหาดาน
แหลงน้ํา 

1. ขาดระบบบริหารการจัดการ
น้ําท่ีดี เนื่องจากในฤดูน้ําหลาก
จะเกิดปญหานํ้าทวมเสมอ 
และในฤดูแลงจะประสบปญหา
การขาดแคลนน้ําอยางรนุแรง 

ทุกหมูบาน 
 

 

-  การสรางระบบบริหารจัดการน้ํา ถือวาเปนการ
เตรียมรับมือกับปญหาน้ําทวมหรือขาดแคลนนํ้าได
ดีที่สุด ไมวาจะเปนการสรางที่กักเก็บน้ํา การสราง
ระบบชลประทาน การสรางระบบระบายนํ้า 

2. การใชประโยชนจากแหลง
น้ําที่มีอยูไมคุมคา  แหลงน้ํา
นับวามีประโยชนมากกวาเพ่ือ
การเกษตรการอุปโภค บริโภค  
หากแตยังสามารถสรางอาชีพ 
สรางรายได และประโยชนใน
ดานตางๆ นานับประการ 

ทุกหมูบาน 
 
 
 

-  การพัฒนาและใชประโยชนจากแหลงนํ้าอยาง
คุมคา จะชวยใหชุมชนรูจักวิธีการสรางรายได 
พึ่งตนเอง พึ่งทรัพยากรที่มีอยู 
ซึ่งเปนไปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะเปน
ทางออกที่สําคัญของโลกในอนาคต 

 
 

 
  



๕๐ 
 

ชื่อปญหา สภาพปญหา 
พื้นที่

เปาหมาย 
แนวโนมในอนาคต 

2.ปญหาดาน
แหลงน้ํา (ตอ) 

3. ขาดแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค 
บริโภคที่เพียงพอ โดยเฉพาะใน 
ฤดูแลง จะประสบปญหาดาน
ภัยแลวที่รุนแรงมาก 

ทุกหมูบาน -  น้ําเพ่ือการอุปโภคและบริโภค เปนปจจัยที่สําคัญ
ในการดํารง ชีวิต ทองถ่ินตองดูแลจัดหาและพัฒนา
ใหเพียงพอกับความตองการของประชาชน 

4. ระบบประปาหมูบานเพื่อใช
ในการอุปโภค บริโภคยังไม
ครอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่ 

ทุกหมูบาน -  ระบบนํ้าประปาหมูบานเพื่อใชในการอุปโภคและ
บริโภค เปนปจจัยที่สําคัญในการดํารงชีวิต ทองถ่ิน
เปนหนวยงานที่ตองจัดหาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค 
บริโภคที่สะอาดถูกตองตามหลักอนามัยและพัฒนา
ใหเพียงพอกับความตองการของประชาชน 

3. ปญหาดาน
เศรษฐกิจและ
ความยากจน 

1. ประชาชนมีความยากจนมี
ภาระหนี้สนิจํานวนมาก
เนื่องจากยังขาดการวางแผน 
การประกอบอาชีพที่ดี 

ทุกหมูบาน -  ความเจริญของโลกทําใหชีวิต ประจําวัน
เปล่ียนแปลงการวางแผนชีวิตที่ดีจะทําอยูรอดใน
สงัคม 

2. ขาดอาชีพเสริมนอกฤดูการ
ทําการเกษตร ไมมีอาชีพที่
แนนอน ทําใหขาดโอกาสที่จะ
พัฒนาและสรางรายไดใหกับ
ครัวเรือน หรือชุมชน 

ทุกหมูบาน  -  สภาพอากาศ ฤดูกาลของโลกเปลี่ยนแปลงไป  
การพึ่งพาการ เกษตรตามฤดูกาลอยางเดียว ไมเพียง
พอที่จะสรางชุมชนเขมแข็ง 

3. การขาดการรวมกลุมเพ่ือ
ประกอบอาชีพ ซึ่งกลุมนับวา
เปนพลังสําคัญในระบบเศรษฐกิจ
ของชุมชน 

ทุกหมูบาน -  ระบบการผลิตแบบกลุมจะชวยให สามารถแขงขัน
กับคูแขงไดดีกวา  ทั้งดานตนทุน แรงงานและผลผลิต 

4. การขาดเงินทุนประกอบ
อาชีพ ประชาชนสวนใหญยังอยู
ในฐานะที่ยากจน การลงทุน
ประกอบอาชีพยังขาด 
แคลนทุนทรัพย 

ทุกหมูบาน -  การสงเสริมใหระบบเศรษฐกิจฐานรากเขมแข็งจะ
ทําใหเศรษฐกิจของประเทศเขมแข็ง และยั่งยืน 

5. การขาดความสนใจ จรงิใจ 
จริงจัง ของประชาชนในพื้นที่
เอง ในการเอาใจใสหรือสนใจ
กับโครงการชวยเหลือของภาค 
รัฐทําให โครงการที่รัฐสงเสรมิ
ไมประสบความสําเร็จ 

ทุกหมูบาน -  โครงการสงเสริมตางๆที่รัฐจัดใหกับชุมชน จะ
ประสบความ สําเร็จมากหรือนอย ข้ึนอยูกับความ
รวมมือ รวมใจ ทัศนคติของแตละชุมชน 

 
 
  



๕๑ 
 

ช่ือปญหา สภาพปญหา 
พ้ืนท่ี

เปาหมาย 
แนวโนมในอนาคต 

3. ปญหาดาน
เศรษฐกิจและ
ความยากจน 
(ตอ) 

6. การประกอบอาชีพเกษตร
เชิงเด่ียว  การประกอบอาชีพ
เกษตรในปจจุบันนี้ที่ราคา
ผลผลิตไมแนนอน ประกอบกับ
ตนทุนการผลิตสูงข้ึนเปนเงา
ตามตัว การปลูกพืชเชิงเด่ียวคง
ไมนาจะเพียงพอ ที่จะสราง
รายไดอยางมั่นคง และคอนขาง
มีความเสี่ยง 

ทุกหมูบาน - ประชาชนที่มุงประกอบอาชีพเกษตรเชิงเด่ียว จะ
ทําใหเกษตรกรมีสัดสวนของรายจายที่ไมสอดคลอง
กับรายได และจะสงผลใหเกิดภาระหนี้สินมากขึ้นใน
อนาคต 

7. การเปดเสรีภาพในทาง
เศรษฐกิจของระบบทุนนิยมจะ
เปนแรงจูงใจที่สําคัญใหเกิดการ
ทุมเทความรูความ สามารถใน
การประกอบการ เพื่อแสวงหา
ประโยชนไดมากที่สุด  การ
ประกอบอาชีพเกษตรแบบทุน
นิยม เปนการใชเงินทุนกอนโต
ในการดําเนินธุรกิจขนาดใหญ ที่
ทันสมัย ซึ่งใหผลผลิตที่แนนอน 
และทําใหมีการจางงานในพื้นที่ 
ซึ่งตางก็ใชความรูความสามารถ
ในการประกอบการกันอยาง
เต็มท่ี 

ทุกหมูบาน -  วิถีการประกอบอาชีพเกษตรในอนาคตจะ
เปล่ียนแปลงไปเกษตรกรจะมุงเพิ่มผลผลิตใหมาก
ที่สุด โดยไมคํานึงถึงสภาพที่ดิน สายพันธของพืช วิถี
ชวิีต การชวยเหลือและแบงปน ตลอดจนภูมิปญญา
ทองถ่ินมีการเปลี่ยนแปลงไปและจะเลือนหายไปจาก
อาชีพเกษตรกรระบบกลไกการผลิต และระบบ 
กลไกการตลาด มีการแขงขันสูงจนผูผลิตรายเล็กไม
สามารถเขามาสูระบบการกําหนดงบประมาณของ
แผนดินจํานวนมากในการชดเชยกรณีราคาพืชผล
ตกต่ํา แตอยางไรก็ตามเกษตรกรรายยอยยังคงตอง
แบกรับภาระหน้ีสินแตผูที่ไดรับ ประโยชนทั้งทาง 
ตรงและทาง ออมก็คือนายทุนที่มีเงินทุนจํานวนมาก 

4. ปญหาดาน
สาธารณสุขและ
สังคม 

1. ประชาชนยังขาดความรูและ
ความเขาใจในการปองกันโรค
ระบาดตางๆ และโรคที่มีการ
พัฒนาการกลายพันธทําใหยาก
แกการควบคุมและปองกัน 

ทุกหมูบาน 
 

-  ความเจริญของโลกทําใหชีวิต ประจําวัน
เปล่ียนแปลง การวางแผนชีวิตที่ดีจะทําอยูรอดใน
สงัคม 

2. ประชาชนชนยังขาดความ
สนใจใน การรักษาสุขภาพ และ
ปญหาดานสุขภาพอนามัย 

ทุกหมูบาน 
 

-  การดําเนินชีวิตของประชาชนหันมาเห็น
ความสําคัญของการออกกําลังกาย โดยพิจารรายได
จากจํานวนผูที่ออกมาออกกําลังกายและปรมิาณของ
ผูปวยลดนอยลง 

3. ผูสูงอายุ คนพิการ ผูปวย
เอดสถูกทอดทิ้ง ไมไดรับการ
ดูแล ทําใหตองดํารงชีวิตอยูดวย
ความยากลําบาก 

ทุกหมูบาน -  ระบบครอบครัวมีแนวโนมเปนครอบครัวเด่ียวมาก
ข้ึน  สภาวะทางเศรษฐกิจจะบีบรัดใหแตละคนมุงเอา
ตัวรอด 

 
  



๕๒ 
 

ช่ือปญหา สภาพปญหา 
พ้ืนท่ี

เปาหมาย 
แนวโนมในอนาคต 

4. ปญหาดาน
สาธารณสุขและ
สังคม (ตอ) 

4. การแพรระบาดของยาเสพติด
ยังคงมีอยูในสังคม เนื่องจาก
ขาดความตอเนื่องในการ
ปราบปรามและปองกันปญหา 

ทุกหมูบาน -  มีการพัฒนาวิธีการขนสงยาเสพติดรูปแบบใหม ทํา
ใหยากแกการปองกันและสกัดก้ัน วิธีที่จะบรรเทา
ปญหาไดก็คือการสรางภูมิคุมกันทางสังคม โดยเนนที่
สถาบันครอบครัว 

5. ปญหาการรูไมเทาทันส่ือ
เนื่องในปจจุบันประชาชนมีการ
อานหนังสือกันนอยมาก
ประกอบกับชองทางการรับส่ือ
ของประชาชนยังมีขีดจํากัด
สงผลใหประชาชนไมสามารถ
เขาถึงสื่อตางๆ ไดอยางแทจริง
จากปญหาดังกลาวสงผลให
ประชาชนตองประสบปญหา
การไมรูเทาทันภาวะของโลกที่มี
การเปลี่ยนแปลงไปอยาง
ตลอดเวลา 

ทุกหมูบาน - ปญหาที่สําคัญของการพัฒนาประเทศไทยในขณะนี้ 
คือปญหาดานการศึกษา ปญหาการอานออกเขียนได
ของคนในประเทศส่ือใหเห็นถึงความพรอมของการ
เขาสูประตูอาเซียน ปญหาการรูไมเทาทันสื่อของ
ประชาชนนับเปนปญหาหลักใหญที่ทําใหระบบการ
บริหารราชการต้ังแตทองถ่ินถึงระดับประเทศตอง
พัฒนาอยางคอยเปนคอยไป ดงันั้นในอนาคต
ประชาชนตองใหความสําคัญของการการรูหนังสือ
และการเขาถึงสื่อตางๆ เพ่ือใหเทาทันโลกปจจุบัน 

6. ปญหาของผูสูงอายุ ที่เพิ่ม
มากข้ึน  เน่ืองจากคนไทยมีอายุ
ยืนมากข้ึน แตปญหาเร่ือง
สุขภาพที่บุตรหลานตองใหการ
ดูแล ทั้งการกินการอยูและการ
เฝาระวังการเจ็บปวย ตลอดจน
ปญหาดานการทิ้งใหอยูบาน
ตามลําพัง และรัฐบาลตอง
จัดสรรงบประมาณที่สงูมากเพื่อ
เปนสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ 

ทุกหมูบาน - ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของทางการแพทย การ
เขาดูแลของหนวยงานภาครัฐ ในอนาคตประชาชน
จะไดรับการดูแลรักษาใหมีมีอายุที่สูงขึ้น  แต
เน่ืองจากสภาวะของโลกในปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป 
ทั้งมลภาวะทางอากาศ สารปนเปอนจากอาหาร การ
ตองออกไปทํางานของบุตรหลาน และปจจัยอ่ืนๆ  ที่
ทําใหตองใชชีวิตสวนใหญอยูกับความเจ็บปวย อยูกับ
ความทุกขและภาวะจําทน  จากปจจัยตางๆ จะ
สงผลใหในอนาคตผูสูงอายุจะตองเปนภาระที่รัฐบาล
ตองหันมาใหการดูแลชวยเหลือตอไป 

7. ความไมมั่นคงในเรื่องสิทธิ
ที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยเปน
ปญหาที่มีการเรียกรองใหรัฐ
ดําเนินการปฏิรูปที่ดิน และออก
เอกสารสิทธิที่ดิน ท้ังที่ดินในเขต
ปาและที่ดินนอกเขตปา 
ชาวบานไดเสนอปญหามาโดย
ตลอดแตมิไดรับการแกไขปญหา
ไดอยางเปนรูปธรรม สงผลให
ประชาชนไมสามารถเขาทํา
ประโยชนในที่ดินที่ตนไดถือสทิธิ
เหยียบยํ่า 

ทุกหมูบาน - ปญหาดานความไมมั่นคงในเรื่องสิทธิที่ดินทํากิน
และที่อยูอาศัยเปนปญหาที่ที่สําคัญยิ่งในปจจุบัน
เน่ืองจากประชาชนไมสามารถใชที่ดินเพ่ือทําการ 
เกษตร จึงสงผลใหประชาชนขาดรายไดและตองแบก
รับภาระคาใชที่มีอยู และจากปญหาดงักลาว
หนวยงานภาครัฐยังไมสามารถเขามาแกไขใหแก
ประชาชนได 
 

 



๕๓ 
 

ช่ือปญหา สภาพปญหา 
พ้ืนท่ี

เปาหมาย 
แนวโนมในอนาคต 

4. ปญหาดาน
สาธารณสุขและ
สังคม (ตอ) 

8. ปญหาดานแรงงานตางดาว
ผลกระทบจากแรงงานตางดาว 
เมื่อไทยเขาสู  AEC แมแรงงาน
ตางดาวจะไดรับการยอมรับวา
เปนกําลังสําคัญประการหนึ่งใน
การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยก็
ตาม แตผลกระทบจากการเขามา
ทํ า งาน ใน ป ระ เท ศ ไท ย ขอ ง
แรงงานต างด าว จํ านวนมาก 
หลายเชื้อชาติและหลากหลาย
พื้นที่ ก็ยอมจะสรางปญหาตางๆ 
ใหกับประชาชนในพื้นท่ีปญหาที่
ประชาชน และหนวยงานสวน
ทองถ่ินตองเตรียมรับ มือจาก
แรงงานตางดาวและคนตางดาว 
(เช น  ก า ร แ พ ร ร ะ บ าด ข อ ง
โ ร ค ติ ด ต อ  แ ล ะ ก า ร ก อ
อาชญากรรมตางๆ ของแรงงาน
ตางดาว เปนตน) ซึ่งคงจะเกิดข้ึน
ไดในอนาคต 
 

ทุกหมูบาน - จากปญหาดานแรงงานตางดาวผลกระทบจาก
แรงงานตางดาว เม่ือประเทศไทยมีการเปดรับแรงงาน
ตางดาว เพื่อเขาสูระบบแรงงานในประเทศ อยางเสรี
ภายใตกรอบของกฎหมายแรงงานตางดาว แตปญหา
ใหญที่จะตามมาเชนกัน คือปญหาโรคระบาดและ
โรคติดตอ อันจะนํา มาซึ่ งโรคภัยไขเจ็บของคนใน
ประ เท ศที่ จะควบ คุ มและป องกัน ได ยาก ย่ิง ข้ึน 
เนื่องจากเปนโรคที่มาจากแหลงอ่ืน  และปญหาดาน
ระบบเศรษฐกิจที่เก่ียวกับรายไดของคนในชาติ คือการ
ที่คนไทยจะขาดรายได เนื่องจากถูกคนตางดาวเขามา
แยงงาน แตกระนั้นปญหาที่ภาครัฐและภาคประชาชน
จะตองเผชิญในอนาคต ที่ไมสามารถหลีกหนีปญหาที่
เกิดจากผลกระทบจากแรงงานตางดาวได หากคนไทย
มีการพัฒนาดานฝมือดานแรงงาน ไวสําหรับคนไทย 
ปญหาเหลานั้นก็จะหมดไป  แตตราบใดที่หนวยธุรกิจ
ของไทยยังคงนําเขาแรงงานตางดาวเนื่องจากคาจางที่
ตํ่ากวา ความขยันและอดทนมีมากกวา และยอมเขาสู
ระบบการผลิตในสวนที่ตองทําในขั้นตอนที่เส่ียงตอ
สุขภาพและตองใชแรงงานหนักปญหาตางๆ นับจะมี
ความรุนแรงเพิ่มมากข้ึนในอนาคต และภาคตองเขามา
ใหการแกไขตอไป 

9. ป ญ ห า ที่ เ กิ ด จ า ก ภั ย
ธรรมชาติเปนปญหาที่ สราง
ความเสียหายทางเศรษฐกิจ 
ชีวิตและทรัพยสินนับวันจะย่ิง
รุนแรงข้ึน การเตรียมความ
พรอมเสมอ จะชวยลดความ
สูญเสียลงไดในระดับหน่ึง 
 

ทุกหมูบาน -  ปรากฏการเอลนิลโย ทําใหสภาวะอากาศฤดูกาล
ของโลกระบบชีวะวิทยาทางธรรมชาติ ตอง
เปล่ียนแปลงเกิดภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงมากข้ึน
เรื่อยๆ ในอนาคต 

10. เกิดอุบัติเหตุจํานวนมาก
ในชวงเทศกาลวันหยุด ทําให
เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและ
ทรัพยสิน 

ทุกหมูบาน  
 

-  เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมในการขับข่ีที่เรียน
แบบการแตงรถเพื่อประลองความเร็ว จึงมีผลกับ
อัตราการเกิดอุบัติเหตุ 

 
 

  



๕๔ 
 

ช่ือปญหา สภาพปญหา 
พ้ืนท่ี

เปาหมาย 
แนวโนมในอนาคต 

5. ปญหาดาน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมทองถิ่น 
การกีฬาและ
นันทนาการ 
 

1. การศึกษาในระดับกอนวัย
เรียน ยังขาดส่ือและอุปกรณ
การเรียนที่ทันสมัยและสภาพ 
แวดลอมท่ีไมเหมาะสมกับ
การพัฒนาการในวัยนี้ 

ทุกหมูบาน -  สื่อและอุปกรณการเรียนรูเปนส่ิงที่จําเปนและ
สาํคัญตอพัฒนา การเรียนรูของเด็ก วาจะมีความรู
กาวไกลเทาทันตอโลกเพียงใด 

2. ประชาชนยังขาดแหลง
เรียนรูที่สนับสนุนดานการ
เรียนรูดวยระบบสารสนเทศ 

ทุกหมูบาน 
 
 
 

-  เน่ืองจากการศึกษาไมมีที่สิ้นสุด  การศึกษาดวย
ระบบสารสนเทศจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่ประชาชน
จะไดเขามาเรียนรูและรับขอมูลขาวสาร เพื่อใหเทา
ทันภาวะการเปลี่ยนแปลงการนําเสนอขอมูลขาวสาร
ดวยระบบสาระสนเทศ จะเปนอีกแนวทางหนึ่งใน
การสรางกระบวนการคิดและการเรียนรูในชุมชนทํา
ใหเกิดการคนพบศักยภาพของตนเอง 

3. การเส่ือมศีลธรรมทาง
ศาสนาของคนทําใหไมมทีี่ยึด
เหนียวจิตใจ สงผลใหเกิดปญหา
สงัคมหลายเร่ืองตามมา 

ทุกหมูบาน 
 

-  เทคโนโลยี วัตถุนิยมเขามาครอบงําสังคม ทําให
เกิดความตองการที่จะบริโภคดานวัตถุ จึงวุนวายใน
สงัคม  ควรที่จะสงเสริมใหเกิดศีลธรรมโดยใชชุมชน
เปนส่ือกลางในการสงเสริมและรวมตรวจสอบศาสนา
เพ่ือใหมีความโปรงใสเปนที่ยอมรับของสังคมและ
เพ่ือเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจ 

4. วัฒนธรรมทองถ่ินอันดงีาม  
ภูมิปญญาชาวบานเริ่มสูญหาย
เน่ืองจากไมไดรบัความสนใจ 
จากเยาวชนรุนหลัง 

ทุกหมูบาน 
 
 

-  วัฒนธรรมที่ส่ังสมมาแตโบราณจนเปนเอกลักษณ
ของแตละทองถ่ินจะสูญหายไปหากไมมีการดาํรง
รักษาไว 

6. ความโปรงใสและมาตรฐาน
ในประสทิธิภาพการปฏิบัติ งาน
ของบุคลากร 

พนักงานสวน
ตําบล,ลูกจาง,
พนักงานจาง 

- เจาหนาที่ภาครัฐที่แสดงถึงการดําเนินงานที่มีความ
โปรงใส เปนธรรม ไดมาตรฐานท่ีหนวยงานกําหนด
ตามอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของหนวยงาน 
รวมถึง การตอบสนองและจัดการเก่ียวกับระบบขอ
รองเรียน โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของ
ประชาชนผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียและจาก
หลักฐานเชิงประจักษบนพ้ืนฐานของขอเท็จจริงใน
การดําเนินงานของเจาหนาที่ 

6. ปญหาดาน
การเมืองการ
บริหารและการ
พัฒนาบุคลากร
ทองถ่ิน 

1. ประชาชนยังขาดกระบวน 
การเรียนรูดานการเมืองการ
ปกครอง ทําใหกระบวนการ
ตรวจสอบทางการเมืองยัง
ออนแอ 

ทุกหมูบาน 
 
 

-  การปกครองระบอบประชาธิปไตยเปนการปกครอง
โดยประชาชน เพ่ือประชาชน ดังนั้นการพัฒนาองค
ความรูดานการเมืองการปกครองจะทําใหสังคมเกิด
ความสมดุล 

 
  



๕๕ 
 

ชื่อปญหา สภาพปญหา 
พ้ืนท่ี

เปาหมาย 
แนวโนมในอนาคต 

6. ปญหาดาน
การเมืองการ
บริหารและการ
พัฒนาบุคลากร
ทองถ่ิน (ตอ) 

2.ประชาชนยังขาดความสนใจ 
ในดานการมีสวนรวม ดาน
การเมืองการปกครอง และการ
บริหารหรือพัฒนาทองถ่ินทําให
การดําเนินการเปนเพียงการ
แกไขปญหาของบุคคลบางกลุม 

ทุกหมูบาน 
 
 
 

-  การพัฒนาและการแกปญหาหรือ การวางแผน
กําหนดทิศทางการพัฒนาทองถ่ินในอนาคตจําเปน
อยางย่ิงที่ตองอาศัยความรวมมือ จากทุกฝาย 

3. ประชาชนไมเขาใจระบบ
บริหารงาน ของ อบต. ทําให
เกิดความเขาใจผิดในการติดตอ
ประสานงานอยูบอยครั้ง 

ทุกหมูบาน 
 

-  อบต.เปนหนวยงานที่ใกลชิดกับ ประชาชน และ
นับวันภารกิจจะเพิ่มมากข้ึน ดังนั้นการสรางความ
เขากับประชาชนจึงเปนสิ่งสําคัญ 

4. ขาราชการหรือพนักงาน 
ตองปรับปรุงกระบวนการ
ทํางาน ใหสามารถตอบสนอง
ความตองการของประชาชนได
ดีที่สุดมากกวาที่เปนอยู 

พนักงานสวน
ตําบล,ลูกจาง,
พนักงานจาง 

-  การบริการที่ดีขององคกรเปนสิ่งที่พึงปารถนา
ของผูรับบริการ ดังนั้น การขาราชการผูปฏิบัติ งาน
ตองมีจิตสํานึกในการให บริการท่ีดี 

5. ระบบบริหารจัดการของ
ภาครัฐยังมีกฎระเบียบที่มาก 
ทําใหการใหบริการประชาชน
ยังขาดความคลองตัว และมี
ขั้นตอนมาก 

พนักงานสวน
ตําบล,ลูกจาง,
พนักงานจาง 

-  การอธิบายและการประชา สัมพันธการทําความ
เขาใจใหกับประชาชน ในพื้นที่ไดทราบถึงบทบาท
และวิธี การบริหารงาน วิธีการทํางาน ของหนวยงาน 

6. ความโปรงใสและมาตรฐาน
ในประสิทธิภาพการปฏิบัติ 
งานของบุคลากร 

พนักงานสวน
ตําบล,ลูกจาง,
พนักงานจาง 

- เจาหนาที่ภาครัฐที่แสดงถึงการดําเนนิงานที่มี
ความโปรงใส 
เปนธรรม ไดมาตรฐานที่หนวยงานกําหนดตาม
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของหนวยงาน 
รวมถึง การตอบสนองและจัดการเก่ียวกับระบบขอ
รองเรียน โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของ
ประชาชนผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียและ
จากหลักฐานเชงิประจักษบนพื้นฐานของ
ขอเท็จจริงในการดําเนนิงานของเจาหนาที่ 

7. ปญหาดานการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและ
การทองเที่ยว 

1. พื้นท่ีปาเส่ือมโทรมยังไมได
รับการปรับปรุงแกไข หรือ
ฟนฟ ู

ทุกหมูบาน -  หากไมมีการฟนฟูพ้ืนที่ปาเส่ือมโทรม คุณภาพ
ของดินจะเส่ือมถอย 

2. พื้นท่ีปาสีเขียวลดนอยลง 
เนื่องจาก การบุกรุกถางปา 
เพ่ือการเกษตร สงผลใหหลาย
พื้นที่เปนปาเสื่อมโทรม 

ทุกหมูบาน -  หากยังมีการทําลายปาไปเรื่อย จะทําใหเกิด
ปญหาระบบนิเวศปญหาฝนแลง ปญหาน้ําทวม 
น้ําปาไหลหลาก  
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ชื่อปญหา สภาพปญหา 
พ้ืนท่ี

เปาหมาย 
แนวโนมในอนาคต 

7. ปญหาดานการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและ
การทองเที่ยว (ตอ) 

3. สถานที่ทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติ ในพื้นที่ยังไมไดรับ
การพัฒนา หรือปรับปรุงให
เปนท่ีรูจัก 

หมูท่ี 1,4 -   การทองเที่ยวเชิงอนุรักษจะเปนที่นิยมมากข้ึน  
สมควรท่ีจะมีการ พัฒนาหรือดึงศักยภาพท่ีมีอยู 
มาใชใหเกิดประโยชนมากที่สุด 

4. ประชาชนยังไมไดรับ
ประโยชนเทาท่ีควรกับการที่
จังหวัดราชบุรเีปนเมือง
ทองเที่ยว เน่ืองจากขาดการ
เชื่อมโยงดานการทองเที่ยว 

ทุกหมูบาน 
 

 

-  การเช่ือมโยงดานการทองเที่ยว การ
ประชาสัมพันธขอมูลดานการทองเที่ยวของทองถ่ิน
แตละให จะกอใหเกิดมูลคาเพิ่มดานการทองเที่ยว 
กระจายรายไดสูชนบท 

8. ปญหาดาน
พลังงาน 

1. ประชาชนยังขาดความรู
ความสามารถในการนํา
พลังงานที่ไดจากธรรมชาติมา
ใชใหเกิดประโยชนอยางแทจริง 

ทุกหมูบาน 
 

-  พลังงานนับวันจะเริ่มลดนอยลงทุกวัน การที่
ประชาชนไดรับความรูความสามารถในการใช
พลังงานทดแทนที่เกิดจากธรรมชาติอยางเปน
ระบบ จะยังคงใหประชาชนมีพลังงานใชตอไปอีก
นานในอนาคต 

2. ประชาชนสวนใหญ ขาด
งบประมาณในการจัดการ
ระบบบอหมักกาซชีวภาพ 
เนื่องจากงบประมาณที่ใชใน
การลงทนุคอนขางสูง 

ทุกหมูบาน 
 

-  การสงเสริมใหประชาชนผลิตและใชพลังงาน
ชวีภาพ เพื่อทดแทนกาซ LPG จะเปนผลดีในดาน
มลภาวะ ที่มีตอชุมชน 

 

ประเด็นการพัฒนาจากความตองการ 
1. ตองการใหปรับปรุงการประชาสัมพันธขาวสารของ อบต. 

ลักษณะตองการใหมีการประชาสัมพันธงานที่เก่ียวของกับ อบต. กิจกรรมตางๆ  ของ อบต.  
ตลอดจนขาวสารจากหนวยงานอื่น ๆ ใหมากขึ้น เนื่องจากประชาชนบางกลุม ยังไมไดรับขาวสารของทาง
ราชการอยางทั่วถึง 

ขอบเขตประชากรในเขต อบต.ไดรับขาวสารของทางราชการไมทั่วถึง 
2.  ตองการใหปรับปรุงระบบงานบริการของ อบต. 

ลักษณะเน่ืองจากการใหบริการประชาชนในบางเร่ืองยังมีความลาชาไมสะดวกเทาท่ีควรประกอบ
กับการรบัรูขาวสารตาง ๆ ของประชาชนไมท่ัวถึง 

ขอบเขตปรับปรุงการใหบริการแกประชาชนใหสะดวกยิ่งข้ึนโดยจัดหาบุคลากร  วัสดุอุปกรณ 
เคร่ืองมอืเครื่องใชที่ทันสมัยมาใชในการใหบริการ และประชาสัมพันธขาวสารความรู และขั้นตอนการ  รับ
บริการแกประชาชนที่ชัดเจนและอยางทั่วถึง 

3.  ตองการใหปรับปรุงดานไฟฟาสาธารณะ 
ลักษณะตองการใหขยายเขตการใหบริการไฟฟาสาธารณะ และไฟกระพริบเตือนตามจุดอันตรายให

ครอบคลุมท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี โดยเฉพาะหมูบานที่หางไกลความเจริญ ในเขต อบต. 
ขอบเขตบริเวณที่สาธารณะ ถนน ตรอก ซอย และจุดเสี่ยง ไดรับการติดตั้งไฟฟาสาธารณะอยาง

ทั่วถึง 
4. ตองการใหขยายเขตประปา 
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ลักษณะตองการใหขยายเขตประปาใหทั่วทุกพ้ืนท่ีเพราะบางพ้ืนที่ที่ยังไมไดรับบริการน้ําประปา ยัง
ใชน้ําจากบอน้ําหรือบอบาดาลและแหลงน้ําตามธรรมชาติ ซึ่งขาดความสะดวกสบายหรือไดใชน้ําที่มีสิ่งเจือปน
อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนได 

ขอบเขตประชาชนบางกลุมบางชุมชนยังไมไดรบับริการน้ําประปาเพ่ือใชอุปโภคบริโภค 
5.  ตองการใหปรับปรุง ถนน ทางเทา ในเขต อบต. 

ลักษณะตองการใหกอสรางปรับปรุงถนน ทางเทาใหไดมาตรฐานเนื่องจากถนนบางสายชํารุดเสียหาย
ทําใหไมเกิดความสะดวกสบายในการสัญจรไป-มา บางคร้ังเปนเหตุทําใหเกิดอุบัติเหตุได 

ขอบเขตกอสรางถนน  ทางเทาใหไดมาตรฐานใหครอบคลุมท่ัวทุกพ้ืนที่ 
6.  ตองการใหมีการกําจัดลูกน้ําและยุงลายเปนประจําทุกเดือน 

ลักษณะหมูบานในเขตตําบลบานบึงยังมีบานเรือนที่มีนํ้าทวมขังและมีพ้ืนท่ีปาอยูโดยรอบของ
บานเรือนจึงเปนท่ีอาศัยของยุงลาย 

ขอบเขต  ตองการใหมีการกําจัดลูกน้ํายุงลายอยางตอเนื่องเพ่ือเปนการกําจัดที่ไดผลและมี
ประสิทธิภาพ และมีการตรวจติดตามภายหลังจากที่ไดเขาฉีดพนสารเคมี 

7.ตองการใหมีการสงเสริมประเพณีทองถิ่น 
ลักษณะมีการจัดงานประเพณีทองถิ่น และประเพณีดั้งเดิมตางๆ อาทิ การแตงกาย การละเลน ของ

ชุมชนชาวไทยเชื้อสายกะเหร่ียงที่มีมาแตโบราณ 
ขอบเขต  ตองการใหมีการสนับสนุนประเพณีทองถิ่นตาง ๆ  มีการสืบสานประเพณีไทยเชื้อสาย

กะเหรี่ยง และสรางศูนยการเรียนรูดานวัฒนธรรมทองถ่ิน เพ่ือเปนการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม 
 

8. ต องการใหมีการตั้งงบประมาณไวเพ่ือรองรับเรื่องดวนของหมูบานในการจัดกิจกรรมตาง ๆ 
ลักษณะเพ่ือเปนการตั้งงบไวเวลาท่ีหมูบานเขียนโครงการมาขอเพื่อนําไปใชในกิจกรรมหรือในการ

แกไขปญหาตาง ๆในหมูบาน 
ขอบเขต   ตองการใหมีงบไวสนับสนุนอยางทันทวงทีและแกไขปญหาไดทัน 

9.  ตองการพัฒนาแหลงนํ้า 
ลักษณะ เพื่อใหมีน้ําไวอุปโภค บริโภค ชวงฤดูแลงเน่ืองจากประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพ

การเกษตร ความตองการในเร่ืองของน้ําจึงมีมาก 
ขอบเขต ตองการใหมีงบประมาณไวเพ่ือกอสรางและพัฒนาแหลงน้ําไมวาจะเปนการขุดลอกสระ ลํา

หวย ขุดสระเก็บน้ํา ทําฝายก้ันน้ําชะลอน้ํา 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี 

โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบานบึง (พ.ศ.2566 – 2570) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท. 01 

ยุทธศาสตรที่ 1 
ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรที่ 3 
ดานการจัดการระเบียบชุมชน/สังคม 

และรักษาความสงบเรียบรอย 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน 

พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 

ยุทธศาสตรท่ี 5 

ดานการบริหารจัดการและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 6 

ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  
และภูมิปญญาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท. 

ในเขตจังหวัด
ราชบุรี 

ยุทธศาสตร 
จังหวัดราชบุรี 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และเมือง

อาหารคุณภาพที่เติบโตอยางมั่นคง 

ผลผลิตทาง
การเกษตรของ
จังหวัดมีคุณภาพ 
มาตรฐาน มีความ
เขมแข็งในการเปน
แหลงอาหาร
ระดับประเทศและ
นานาชาติ 

เศรษฐกิจภาค
การเกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตรเติบโต
อยางตอเนื่องเปน
มิตรกับส่ิงแวดลอม 
 

เกษตรกรมี
สมรรถนะสูง เปน
มอือาชีพ สถาบัน
เกษตรกรเขมแข็ง 
เกษตรกรมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี พึ่งตนเอง
ได 

จังหวัดราชบุรีมี
ปจจัยพื้นฐานที่เอ้ือ
ตอการทํา
การเกษตรและมี
หวงโซคุณคาทาง
การเกษตรที่
เขมแข็ง สรางงาน 
อาชีพ แก
ประชาชนและ
ชุมชน 

จังหวัดราชบุรีมี
รายไดจากการ
ทองเที่ยวท่ีเติบโต
อยางตอเนื่อง 
อุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวเขมแข็ง มี
คณุภาพ ประชาชน
มงีานอาชีพ 
เศรษฐกิจฐานการ
ทองเที่ยว และการ
บริการมั่นคง 

ยุทธศาสตรท่ี 2 

การเสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ การคา  
การบริการทองเที่ยว ดวยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลคาสูง 

 

ผูประกอบการคา
ของจังหวัด 
วิสาหกิจชุมชน 
ผูประกอบการ
ขนาดกลางและ
ขนาดยอม เขมแข็ง 
จังหวัดราชบุรีมี
ความพรอมในการ
พัฒนาสูจังหวัดแหง
การคาขาย 
(Trading City) 

เศรษฐกิจชุมชน
เขมแข็ง ประชาชน
มงีาน อาชีพ และ
รายได 

จังหวัดราชบุรีมี
นวัตกรรมทาง
การคา การลงทุน 
การบริการ รองรับ
การขับเคล่ือน
ยุทธศาสตรทาง
เศรษฐกิจและการ
พัฒนาสูสังคม
ดิจิตอล 

ระบบการคมนาคม
การขนสงการโลจิ
สติกส มีความ
ปลอดภัย เช่ือมโยง
อยางเปนระบบ 
รองรับการเติบโต
ของเมือง และการ
เช่ือมโยงนานาชาติ 

จังหวัดราชบุรีมี
ความเติบโตในการ
พัฒนาการคา
ชายแดนเพิ่มข้ึน 

ชุมชนหมูบาน
เขมแข็ง เศรษฐกิจ
ชุมชนเติบโตจาก
ภูมิปญญาและ
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ชุมชนหมูบานมีขีด
ความสามารถใน
การพึ่งตนเอง 

ประชาชนมี
ศกัยภาพทาง
ความรู มีคุณธรรม 
ครอบครัวอบอุน 
วัฒนธรรมเขมแข็ง 
มสุีขภาพดี อยู
อาศัยในพื้นที่ที่เอ้ือ
ตอการมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

จังหวัดมีความ
ปลอดภยั ความ
มั่นคงภายในที่
เขมแข็ง มีความ
สงบเรยีบรอยตลอด
แนวชายแดน และ
มคีวามสัมพันธที่ดี
กับประเทศเพื่อน
บานและนานาชาติ 

ระบบการบริหาร 
ระบบบริการของรฐั 
มคีุณภาพทันสมัย 
มธีรรมาภิบาล 
รองรับการพัฒนา
จังหวัดและการ
ขับเคล่ือนการ
พัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ังคงใน

ชีวิตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมมี
ความอุดมสมบูรณ 
พื้นที่สีเขียว พื้นที่
ปา เพิ่มมากขึ้น
อยางตอเนื่อง 

จังหวัดมีความ
มั่นคงทางพลังงาน 
ประชาชน ชุมชน
สามารถพึ่งตนเอง
ทางพลังงานไดมาก
ข้ึน 

ปญหาส่ิงแวดลอม 
ขยะ น้ําเสีย สา
ธารณภัย การบุกรุก 
การทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
ลดลง 

ยุทธศาสตรท่ี 4 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ที่สมดุลและใชประโยชนอยางย่ังยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
ดานการจัดการระเบียบชุมชน/สังคม 

และรักษาความสงบเรียบรอย 

 

ยุทธศาสตรที่ 4 
ดานการเมืองการบริหาร 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5 
ดานการทองเที่ยว และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ 6 
ดานเศรษฐกิจ 

 

- ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค
และสาธารณปการท่ีไดมาตรฐานและท่ัวถึง 
- ระบบการวางผังเมืองเหมาะสมเปนเมือง
นาอยู 

- คุณภาพชีวิตของประชาชนสูงขึ้น 
- การศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น 
- ครอบครัว/ชุมชนเขมแข็งและมี
รายไดมากขึ้น 
 

- มีการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- ประชาชามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

- มีบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
- การจัดสวสัดิการพนักงาน ลูกจาง 
- สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
- จัดหา เคร่ืองมือในการปฏิบัติงาน 
 

- เพ่ิมประสิทธิภาพการทองเที่ยวและบริการ 
- มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพ 
- สงเสริมและพัฒนาระบบการกําจัดขยะมูล
ฝอยและระบบบําบัดนํ้าเสียอยางถูกวิธี 
 

- สงเสริมอาชีพ เพ่ิมรายได 
- ผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย 

 

การกอ 
สรางและ
ปรับปรุง
เสนทาง
คมนาคม
และทาง
ระบายนํ้า 

-การขยาย
เขตไฟฟา
สาธารณะ 
- ระบบ
จราจร 

- ระบบ
ประปา 
- แหลง
นํ้าและ
จัดหา
ภาชนะ
เก็บนํ้า 

- ดาน
สาธารณ
สุข 
- การสง 
เสริมการ 
ศึกษา 
 

- การสง 
เสริมการ
จัดสวัสดิ 
การและ
การสังคม
สงเคราะห 
- การสง 
เสริมความ
เขมแข็ง
ของชุมชน 
 

- การสง 
เสริมกิจ 
กรรมกีฬา
และการ
นันทนาการ 
- การสง 
เสริมและ
สนับสนุน
การรักษา
ประเพณี
และ
วัฒนธรรม 

การสง 
เสริมการ
มีสวน
รวมของ
ประชาชน
ในการ
พัฒนา
ทองถิ่น 

การจัดหา
และปรับ 
ปรุง
เครื่องมือ 
เคร่ืองใช
และ
สถานท่ี
ปฏิบัติงาน 

ดาน
ประสิทธิภ
าพการ
ปฏิบัติงาน
ของ
บุคลากร 

- การสง 
เสริมสวัสดิ 
การใหแก
พนักงาน 
ลูกจาง 
อบต. การ
ปรับปรุง
และการ
พัฒนาการ
จัดเก็บ
รายได 

-การปองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภยั 
-การรักษา
ความเรียบ 
รอยและความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

 

การสง 
เสริมการ
ทองเที่ยว 

การดูแล
และฟนฟู
ทรัพยา 
กรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวด 
ลอม 
 

การจัด 
การและ
กําจัดขยะ
มูลฝอย 

การสนับ 
สนุน 
สงเสริม 
อาชีพ
ตางๆ และ
เพ่ิมรายได 

 

ระบบการ
ผลิตสินคา
การเกษตร
และเกษตร
อุตสาห  
กรรมใหมี
คุณภาพและ
ปลอด
สารพิษ 

 

การสง 
เสริม
ความรู
ความ
เขาใจ 
เก่ียวกับ
กิจกรรม
ของ อบต. 

การสงเสริม
ใหประชาชน
ไดใช
เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม 

การสรางจิต 
สํานึกและ
ตระหนักใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อบต.

บานบึง 



๕๙ 
 

โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบานบึง (พ.ศ. 2566 - 2570) (ตอ) 
 

 

 

แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานการพาณิชย แผนงานการเกษตร แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานสังคมสงเคราะห แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน 

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม 

และนันทนาการ 
แผนงานงบกลาง แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 
          

1.กอสราง/
ปรับปรุงถนน ลาด
ยางแบบแอสฟลท
ติก คอนกรีต 
2.กอสราง/
ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 
3.กอสราง/
ปรับปรุงถนนแบบ
พาราสเลอร่ี 
4.กอสรางถนน
ลูกรัง/หินคลุก  
5.กอสราง/
ปรับปรุง/ขยาย
ถนนท่ีชํารุด
เสียหาย 
6.กอสราง/
ปรับปรุง /ขยาย
สะพาน คสล.  
7.กอสรางทอลอด
เหล่ียม 
8. อื่นๆ ท่ี
เก่ียวของ 

 

1.ติดต้ังขยายเขตฟา
สาธารณะ 
2.ติดต้ังไฟ สัญญาณ

จราจร 

1.วางทอระบายนํ้า 
2. กอสรางรางระบายน้ํา  
3.กอสรางเข่ือน/ผนังกัน
นา  
4.ขุดลอกคูคลอง ลําหวย
และแหลงนํ้า 
5. ขุดลอกและกําจัด
วัชพืช  
6. ขุดลอกอาง เก็บนํ้า/
สระนํ้า 
7. ขุดลอกสระกักเก็บ
น้ํา/แหลงกักเก็บนํ้า  
8. กอสรางระบบประปา  
9.ขยายเขตประปา 
10. ขุดเจาะบอบาดาล 
11. อื่นๆ ท่ีเก่ียวของ 
 
 

1.การใหบริการ
สาธารณสุข 
2. การปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอ 
3.การสงเสรมิระบบ
การศึกษาทั้งในและ
นอกระบบ 
4 กอสราง/ปรับปรงุ
อาคารศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 
5. กอสราง/ปรับปรุง
ศูนยบริการ
การศึกษา   
6.จัดซื้อวัสดุ/
อุปกรณ/ครุภัณฑ
ทางการศึกษา 
 

1.การสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต ผูสูงอายุ ผู
พิการผูปวยเอดส 
2.การแกไขปญหาสังคม 
3.สงเสริมความเขมแข็ง
ของครอบครัวและชุมชน 
3.การปองกัน และแกไข
ปญหายาเสพติด 
 4. การสงเสริม 
ประชาธิปไตย ความเสมอ
ภาคสิทธิเสรีภาพ ของ
ประชาชน  
5. การเตรียม ความพรอม
เพ่ือรองรับการเขาสู 
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  
6.การจัดสวัสดิ การ
เบ้ืองตนใหกับประชาชน 
7.อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

1. การปองกัน และ
บรรเทา 
 สาธารณภัย 
2. การรักษา ความ
สงบ เรียบรอย 
3.ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน  
4. การปองกัน 
อุบัติเหตุและ 
เสริมสรางวินัย 
การจราจร  
5. จัดซื้อวัสดุ/ 
อุปกรณ/ครุภัณฑเพ่ือ
ปองกันและ ใหความ
ชวยเหลือ ผูประสบภัย  
6. อื่นๆ ที่เก่ียวของ 
 

1. การสงเสริม กีฬา 
เชน กอสราง ลาน
กีฬา/กอสราง สนาม
กีฬา  
2. จัดซ้ือวัสดุ/ 
อุปกรณกีฬา 
3. การสงเสริม 
กิจกรรมการ 
นันทนาการ เชน 
กอสรางสถานท่ี
พักผอนหยอนใจ/
สวน สาธารณะ 
/ สวนสุขภาพ  
4. อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 
 

1. การสงเสริม
การศาสนา  
2. การสงเสริม 
คุณธรรมและ 
จริยธรรม  
3. การสงเสริม 
ศิลปะ วัฒน 
ธรรม จารีต
ประเพณีและ
ภูมิปญญา 
ทองถ่ิน 
4. จัดใหมี 
พิพิธภัณฑ 
โบราณสถาน  
5.การสราง
ความตระหนัก
ในสถาบันชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตรยิ 
6.รณรงค
ปกปองสถาบัน 
7. อ่ืนๆท่ี
เก่ียวของ 

1. การเพ่ิม  
ประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติ 
งานใหกับ
บุคลากร 
2.การฝกอบรม
และทัศนศึกษา 
ดูงาน 
3.จัดสวัสดิการ
ใหกับพนักงาน 
4.อ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของ 
 

1.การจัดหา
และประสาน
แผนพัฒนา
ทองถ่ิน 
2. การสงเสริม
การมีสวนรวม 
ใหกับประชาชน 
3. อ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของ 
 

1. จัดซ้ือวัสดุ/ 
อุปกรณ/ครุภัณฑ
ทางการดาน
สาธารณะสุข 
2.การปรบัปรุง /
ซอมแซม
ทรัพยสินของ
ทางราชการ 
หรือสถานท่ี 
ปฏิบัติงาน 
3 การจัดซื้อ 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช
วสัดุอุปกรณใน
การปฏิบัติงาน
ใหแกผูปฏิบัติงาน
อยางเหมาะสม 
4. อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
 

1.การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติ 
งาน 
2.การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บ
รายได 
3. อ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของ 
 

1.สงเสริมใหมี
ศูนยขอมูล
ขาวสาร 
2.จัดทําสือ 
วารสารเพ่ือ
เผยแพร
กิจกรรมของ
อบต. 
3. อื่นๆ ที่
เกี่ยวของ 
 

1. การสงเสริม
อาชีพเพ่ือเพ่ิม
รายได 
2.การดําเนินงาน
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง  
3. สนับสนุนโรง
ปุยหมักชีวภาพ  
4.จัดใหมีอาคาร
ฝกอาชีพ/ศูนย
ฝกอาชีพ 
5. จัดใหมีศนูย 
บริการและ
ถายทอด
เทคโนโลยี
ทางการเกษตร/
ศูนยสาธิต 
การเกษตร 
6. สนับสนุน
โครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 
7. อ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของ 
 

1. การสราง
ความเขมแข็ง
ในภาคการ 
เกษตร 
 2.การเพ่ิม
มูลคาการผลิต
ทางการเกษตร 
3.สงเสริม
เกษตร 
ปลอดภัย  
4. การพัฒนา 
รายได  
5. อ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของ 
 
 

1. การสงเสริม 
การสนับสนุน 
การทองเท่ียว 
 2. กอสราง/ 
ปรับปรุง/
พัฒนาแหลง
ทองเที่ยว  
3.กอสราง
ศูนยขอมูล
การบรกิาร
การทองเท่ียว 
 4.จัดใหมีศูนย
จําหนาย
สินคา/รานคา
ชุมชน/ตลาด
กลาง 
 5.อื่นๆ ที่
เกี่ยวของ 
 

1. การสงเสริม ในการมี
สวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากร ธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอม 
2. การบริหาร จัดการและ
การอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอม 
 3. การปองกัน บําบัด
และฟนฟู ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอม  
4. การปลูกปา ทดแทน 
 5. ฟนฟูและ พัฒนา
ทรัพยากรดิน นํ้า ปาไม 
หรือระบบนิเวศนท่ีเส่ือม
โทรม  
6.การกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูลรวม 
7. การจัดการ ส่ิงแวดลอม
และมลพิษตางๆ 

8. อื่นๆ ท่ีเก่ียวของ 

แผนงาน 

แบบ ยท. 01 

ผลผลิต/

โครงการ 



๖๐ 
 

  

แบบ ยท.02 
 วสิัยทัศน 

1. พัฒนาระบบการคมนาคม 
การจัดการขนสงและไฟฟา
สาธารณะ  
2. พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการ
อุปโภค-บริโภคและการเกษตร
ตลอดจนการปองกันน้ําทวมขัง 
3. พัฒนาการวางผังการใชที่ดิน
ใหเปนเมืองนาอยู 
 

1. การรักษาความสงบเรียบรอยและ
การปองกันบรรเทาสาธารณภัย 

1. สงเสริมคุณภาพชวีติและการแกไขปญหาสังคม 
2. สงเสริมระบบการศึกษา และการกีฬา 
3. สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
4. การสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ ปญญาทองถิ่น 
5. สงเสริมใหประชาชนมีความตระหนักในสถาบัน
ชาติศาสนาพระมหากษัตริย 

1. การจัดหาและปรับปรุงเคร่ืองมือ 
เคร่ืองใชและถานที่ปฏิบัติงาน 
2. การพัฒนาองคกรแลการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีดี 
 
 

- แหลงทองเท่ียวท่ีไดรับการปรับปรุงและ
พัฒนาเพิ่มข้ึน 

- มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพ 

- สงเสริมและพัฒนาระบบการกําจัดขยะมูล
ฝอยและระบบบําบัดนํ้าเสียอยางถูกวิธี 

- ระบบโครงสรางพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการท่ีไดมาตรฐาน
และท่ัวถึง 

- ระบบการวางผังเมือง
เหมาะสมเปนเมืองนาอยู 

 

1. สงเสริมการทองเท่ียวและการคา
ชายแดน 
2. พัฒนาศักยภาพการผลิต การขนสง การ
แขงขันและการเตรียมความพรอมเพื่อ
รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
3. พัฒนาระบบการกําจัดและการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยและระบบบําบัดนํ้าเสีย 
4. การบริหารจัดการและอนุรักษฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
5. การจัดการส่ิงแวดลอมและมลพิษตางๆ 

- การรักษาความสงบเรียบรอยและการ
ปองกันบรรเทาสาธารณภัย      
- ประชาชนมีความตระหนักในสถาบนั 
ศาสนา พระมหากษัตริย 
 

- หนวยงานมีมาตรฐานการใหบริการ
ที่สะดวก รวดเร็ว และถูกตอง 

- มีความพรอมในการพัฒนาทองถ่ิน
และรองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน 

- คุณภาพชวีิตของประชาชนสูงขึ้น 

- การศึกษาท่ีมีคุณภาพมากข้ึน 

- ครอบครัว/ชุมชนเขมแข็งและมีรายไดมากขึ้น 

- สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

- สงเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

- ประชาชนมีความตระหนักในสถาบัน ศาสนา 

“ทองเที่ยวเชิงนิเวศน การเกษตรกาวหนา พัฒนาคุณภาพชีวิต สงเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาตําบลตามหลักธรรมาภิบาล” 

- สงเสริมอาชีพและการ
ดําเนินงานตามแนวของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- สงเสริมการผลิตสินคาเกษตร
ปลอดภัย 

 

1. สงเสริมอาชีพและการดําเนินงาน
ตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สงเสริมเศรษฐกิจชุมชน การ
พาณิชย และการเสริมสรางความ
เขมแข็งในภาคการเกษตร 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
ดานการจัดการระเบียบชุมชน/สังคม 

และรักษาความสงบเรียบรอย 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
ดานการเมืองการบริหาร 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5 
ดานการทองเท่ียว และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 

ยุทธศาสตรที่ 6 
ดานเศรษฐกิจ 

 

รอยละของครัวเรือนที่มีการ
คมนาคม การขยายเขตไฟฟา  
ระบบประปา และโทรศัพท
สาธารณะ ที่มีสภาพดี ได
มาตรฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานการพานิชย 
แผนงานการเกษตร 
 

แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานสังคมสงเคราะห 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
แผนงานงบกลาง 
 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
แผนงานการเกษตร 
แผนงานเคหะและชุมชน 
 

แผนงานการเกษตร 
 

รอยละของครัวเรือนท่ีไดรับการพัฒนา
ดานสาธารณสุขสงเสริมการจัด
การศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม 
และประเพณีทองถิ่น และพัฒนา
คุณภาพชีวิตและคุณคาของสังคม 

รอยละของปญหาการขโมย 
ทรัพยสิน และปญหาอาญชญา
กรรมในพื้นที่ลดนอยลง 

รอยละของจํานวนประชาชน
ท่ีมาขอรับบริการมีความพึง
พอใจในการใหบริการของ
หนวยงาน และเจาหนาที่ 

1.รอยละของพ้ืนที่ปาสเีขียวเพิ่ม
มากขึ้น 

2. รอยละของจํานวนนักทองเท่ียว
ที่มาเท่ียวในเขตพื้นท่ี 

1. รอยละของประชาชนในวัย
ทํางาน (15-60) ท่ีวางงาน
ลดลง 

2. รอยละของครอบครัวท่ีรายได
มากกวารายจาย 
 


