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  ส่วนที่ ส่วนที่ 22  
 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)   
  โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ           
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามท่ีก าหนดใน
กฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 
2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 2560 โดยก าหนดให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพื่อ
รับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์
ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมท้ังก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน
ทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพื่อให้ เป็นไปตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ.  2560 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม 6 คณะอันประกอบด้วย 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อรับผิดชอบในการด าเนินการ
จัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพื่อประกอบการพิจารณาจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561- 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย              
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทย             
มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”                 
ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

 
สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
1.1.1 บทน า 
การพัฒนาประเทศไทยนับต้ังแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 1 เป็นต้นมาได้

ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ท้ังในด้านเศรษฐกิจท่ีประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบน
ของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมท่ีมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้ประเทศไทย
หลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านส่ิงแวดล้อมท่ีประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลาย      
เชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาท่ีส าคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจใน
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ปี 2560 ท่ีร้อยละ 3.9 ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ 6.0 ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ 6 ทศวรรษ
ท่ีผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกท่ียังไม่ฟื้นตัว
ได้เต็มท่ีโครงสร้างเศรษฐกิจไทยท่ียังไม่สามารถขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและ
ภาคเกษตร มีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับ
แรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะท่ีไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคล่ือนการพัฒนาของ
ประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายส าคัญต่อ
การพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ 
และการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น  แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการ
ให้บริการท่ีมีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพื้นท่ี ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักท่ีท าให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความ
เหล่ือมล้ าในหลายมิติ ขณะท่ีปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้
ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหล่ือมล้ าอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟื้นฟู 
การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศท่ีผ่านมายังขาดความชัดเจนส่งผลให้
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างส้ินเปลืองและเส่ือมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ท้ังนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  การ
พัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของประชาชน  
ขณะท่ีความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นท่ีต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง  ลดความขัดแย้งทาง
ความคิด  และอุดมการณ์ท่ีมีรากฐานมาจากความเหล่ือมล้ า ความไม่เสมอภาค การขาดความเช่ือมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวม
จิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 
   ในขณะเดียวกัน การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรท่ีมีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กท่ี
ลดลงและประชากรสูงอายุท่ีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเส่ียงส าคัญท่ีจะท าให้การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ 
มีความท้าทายมากขึ้น ท้ังในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแล
ผู้สูงอายุท่ีเพิ่มสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคล่ือนประเทศไปสู่ก ารเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว 
 

1.1.2 ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งท่ีต้ังท่ีสามารถเป็นศูนย์กลางในการเช่ือมโยงในภูมิภาคและเป็น

ประตูสู่เอเชียแต่การท่ีมีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ  ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศ   
เพื่อนบ้าน ยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้ความส าคัญกับ
ปัญหาด้านความมั่นคงอื่น ๆ ท่ีมีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเช่ือมโยงกันหลายมิติท่ีอาจเป็นประเด็นท้า
ทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึงการ
สร้างความสามัคคีของคนในชาติท่ีจะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยท่ีมีแนวคิดและ
ความเช่ือท่ีแตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอ านาจ ท่ีอาจ
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปสู่ระบบหลายข้ัวอ านาจ หรือเกิดการย้ายข้ัวอ านาจทางเศรษฐกิจซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะท่ีองค์กรท่ีไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัท
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ข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐาน สากลต่างๆ ท้ังในด้าน
ความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมท้ังการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคท่ีน าไปสู่ความเช่ือมโยงในทุก
ระบบ อาจก่อให้เกิดความเส่ียงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมท้ังปัญหายาเสพติด การค้า
มนุษย์ และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปล่ียนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ท่ีได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
อินเทอร์เน็ตในทุกส่ิง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยี
ทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักท่ี
ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มท่ีจะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มส าคัญท่ีจ าเป็นต้องมี
การติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนท่ีจะมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น การแข่งขันท่ี
คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการท่ีตอบโจทย์รูปแบบชีวิต
ใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี 2574 จะก่อให้เกิด
โอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุท่ีจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังการ
คาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบท่ีหลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศไทย จะมีช่วง
อายุท่ีแตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน ดังนั้น 
การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการ
ของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 
  ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรท่ีเข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการแรงงาน
ต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนจ านวนแรงงานไทยท่ีลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้า
ของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคล่ือนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น 
และเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้เกิดการเคล่ือนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากร
ท่ีมีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคล่ือนย้ายไปเรียนหรือท างานในท่ัวทุกมุมโลกสูงขึ้น  ท้ังนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มี
วัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจท่ีดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ท่ีประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของ
ประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านขณะท่ีประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยัง
ประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาท่ีดีกว่า อาจท าให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเส่ียง
ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปล่ียนแปลงของบริบทสังคมไทย 
  นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นท้ังใน
เชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตท่ีกว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบ
โครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรท่ีสัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้ า 
ขณะท่ีระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเส่ือมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถในการ
รองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลกและความเส่ือมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวท่ีแต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมี
ความแตกต่างกัน ท าให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่าง
บูรณาการจะได้รับความส าคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมท้ังประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น  พลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มท่ีจะมีความส าคัญเพิ่ม
มากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้านส่ิงแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลง
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ระหว่างประเทศต่างๆ ท่ีส าคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการน าไป
ปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
  แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ท้ังในส่วนของการจ้าง
งานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเส่ียงด้าน
อื่นๆ ท่ีซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามท่ีใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การเคล่ือนย้ายอย่าง
เสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีรวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ท่ีจะส่งผล
ให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากขึ้น  อาจน าไปสู่ปัญหาความเหล่ือมล้ าท่ีทวีความ
รุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่างๆ  ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 
ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันท่ีจะเกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความ
แตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อท้ัง
การจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานท่ีเปล่ียนไป มีความต้องการแรงงานท่ีมีสมรรถนะสูงเพิ่มมากขึ้น 
หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบัน และบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพท่ี
ต้องการทักษะระดับต่ า ก่อให้เกิดความเส่ียงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีปรับตัวไม่ทันหรือขาด
ความรู้และทักษะท่ีทันกับยุคสมัยท่ีเปล่ียนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ ท่ีจะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง 
วิถีชีวิตท่ีเปล่ียนไปอย่างรวดเร็ว รวมท้ังการเปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิอากาศท่ีอาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งปัจจัยท้ังหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหล่ือมล้ าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
 จากปัจจัยและแนวโน้มท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆข้างต้น             
เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มท่ีจะเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วมีพลวัต
สูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศ         
จึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาท่ีเกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะ
ประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาท่ีเป็นการด าเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติ
การพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ  มีความรู้ 
สมรรถนะ และทักษะท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้
อย่างมีความสุข  มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานท่ี
สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน  ท้ังในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือท่ีสอดคล้องกันกับการ
พัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน รวมท้ังการให้ความส าคัญกับการส่งเสริม
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จาก
การต่อยอดการพัฒนาบนพื้นฐานนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในท้ัง
ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร  และภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหล่ือมล้ า และ
น าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
  นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร    
การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความเป็น
เมืองท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่องท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวเนื่อง
กับลักษณะการใช้พื้นท่ีท่ีชัดเจน ขณะท่ีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมี
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กลยุทธ์การพัฒนาท่ีสามารถอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันท่ีสูงขึ้น  และสามารถ
ใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น  รวมท้ังให้
ความส าคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก  เพื่อกระชับและสร้าง
สัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคง
ของประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการท่ีจะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
กติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้
เกิดการบริหารราชการท่ีดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวม
จิตใจเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยท่ีนโยบายการพัฒนาต่างๆ 
จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้าง และลักษณะพฤติกรรมของประชากรท่ีอาจจะมีความแตกต่างจาก
ปัจจุบันมากข้ึน 
  ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ
ส่ิงแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาท่ี
รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องท่ีต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานเพื่อให้เกิด
การปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปล่ียนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคล่ือนการพัฒนาให้ประเทศ
เจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวท่ีต้องบรรลุ พร้อมท้ังแนวยุทธศาสตร์หลักใน
ด้านต่างๆ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคล่ือน  การพัฒนาอย่างบูรณาการบนพื้นฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและ
จุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็น
เป้าหมายใหญ่ในการขับเคล่ือนประเทศ และถ่ายทอด ไปสู่แผนในระดับอื่น ๆ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติท้ังในระดับ
ยุทธศาสตร์ ภารกิจและพื้นท่ี ซึ่งรวมถึงพื้นท่ีพิเศษต่างๆ  อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกเพื่อให้การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งค่ังและ ยั่งยืน 

1.1.3 วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมี
เกียรติและศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปล่ียนแปลงท้ังภายในประเทศ          
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงใน
ทุกมิต ิ  ท้ังมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและ
อธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองท่ีมั่นคงเป็น
กลไกท่ีน าไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความ
สามัคคี สามารถผนึกก าลัง เพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความ
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มั่นคงในชีวิตมีงานและรายได้ท่ีมั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร 
พลังงาน และน้ า มีท่ีอยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

 
ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจน

เข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหล่ือมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จาก
การพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างท่ัวถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนท่ีอยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง  ขณะเดียวกัน
ต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆท้ังในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให้สามารถสร้าง
รายได้ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับ
บริบทการพัฒนาท่ีเปล่ียนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทท่ีส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
และการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาค ท้ังการคมนาคม
ขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุน
ท่ีจะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้  ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนท่ีเป็นเครื่องมือ
เครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟื้นฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อส่ิงแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและส่ิงแวดล้อมมีคุณภาพ
ดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายท่ีมุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 

   5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพส่ิงแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
1.1.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
1.1.4.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
(1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(2)การป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง 
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(3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
(4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐ               

และท่ีมิใช่ภาครัฐ 
(5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
1.1.4.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(1) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเท่ียว 
4.4 โครงสร้างพื้นฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก 
(5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
1.1.4.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1) การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21 
(4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย 
(5) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 
(6) การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(7) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
1.1.4.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(1) การลดความเหล่ือมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(4) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง 
1.1.4.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(3) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(4) พัฒนาพืน้ท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความ 
     เป็นเมืองท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(5) พัฒนาความมั่นคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
(6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ 
1.1.4.6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว  โปร่งใส 
(2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเช่ือมโยงการพัฒนาใน
ทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นท่ี 
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(3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศ 
(4) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกมีความสามารถสูง
มุ่งมั่น  และเป็นมืออาชีพ 
(6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าท่ีจ าเป็น 
(8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
 

  1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้จัดท าขึ้นในช่วงเวลา
ของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและเช่ือมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น  โดยได้ 
น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ  
ฉบับท่ี 9–11 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง  เกิดภูมิคุ้มกัน และมี
การบริหารจัดการความเส่ียงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็นแผนหลัก
ของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมท้ังการ
ปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความส าคัญ
กับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ท้ังในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอน
ของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมท้ังร่วมจัด
ทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงเป็นจุดเปล่ียนท่ีส าคัญในการเช่ือมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผน           
พัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมท้ังแผนงาน/โครงการส าคัญท่ีต้องดาเนินการให้เห็นผลเป็น
รูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม  ขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนด
แนวคิดและกลไกการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลท่ีชัดเจน  เพื่อกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและ
เกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

1. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
1.1 หลักการ 
1.2 จุดเปล่ียนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี 12 
1.3 ประเด็นการพัฒนาหลักท่ีส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
2. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
2.1 สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
2.2 สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  
3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  
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3.1. วัตถุประสงค์  
3.2. เป้าหมายรวม  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ ตาม
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ีและอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี ้ 
4.1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
4.2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ าในสังคม  
 4.3 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
4.4 ยุทธศาสตร์การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  
4.5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง และยั่งยืน  
4.6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล          
      ในสังคมไทย  
4.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
4.8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
4.9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ  
4.10 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  
5. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สู่การปฏิบัติ  
5.1 หลักการ  
5.2 แนวทางขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  
5.3 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ประชุมสัมมนาส าคัญระดับประเทศ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 : สินค้าเกษตร – อาหารมีคุณภาพและปลอดภัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 : เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 : เมืองท่องเท่ียวชั้นน าของ ASEAN และแหล่งศึกษาดูงาน –   
                               ประชุมสัมมนาส าคัญระดับประเทศ 
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 1.3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง 

(1) พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรกัษา
เสถียรภาพการพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตร การบริการ การลงทุนให้มีความมั่นคง และเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เช่น ส่งเสริมการพัฒนาพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรม ส่งเสริม
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม พัฒนาการเกษตร ฟื้นฟูการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว พัฒนา
ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ 

(2) พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพ มีธรรมาภิบาลเพื่อพร้อม
การรับการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจโลก ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น เช่น 
ส่งเสริมการเรียนการสอนนอกระบบ การอาชีวศึกษา ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนา โดยเฉพาะด้าน
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วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ส่งเสริมบทบาทของครอบครัว ชุมชน และภาคประชาสังคมในการสร้าง
วัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพ 

(3) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความสมดุลต่อ
ระบบนิเวศน์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหาการกัดเซาะฝ่ัง
ทะเล ป้องกันปัญหาส่ิงแวดล้อม ฟื้นฟูคุณภาพแม่น้ าเจ้าพระยา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา
อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

(4) เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาเมืองและพื้นท่ีชายแดนตามแนวเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบ้านท้ังแนวเหนือ-ใต้ และแนวตะวันออก-ตะวันตก เพื่อเป็นประตูการค้าเช่ือมโยงประเทศเพื่อนบ้าน
และนานาชาติ 

(5) บริหารจัดการพัฒนาพื้นท่ีเมืองและชนบทอย่างมีส่วนร่วมและเกื้อกูลกันเพื่อให้มีการ
จัดระเบียบรูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนได้ สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและความ
ต้องการชุมชน 

1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 
  (ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม เพชรบุรี สมุทรสาคร) 
  (1) สร้างและฟื้นฟูทุนธรรมชาติและทรัพยากรน้ า เพื่อเป็นฐานในการลงทุนทาง
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการท่องเท่ียว 
                     (2) เพิ่มผลผลิตด้านการเกษตร อาหาร และส่งเสริมการท่องเท่ียว 
  (3) พัฒนาสินค้าอุตสาหกรรมและอาหารให้มีคุณภาพปลอดภัย ได้มาตรฐานและเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม 
  (4) สร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเช่ืองโยงแหล่งท่องเท่ียว พื้นท่ีเศรษฐกิจ และการค้า
ชายแดน 
  (5) ลดความรุนแรงปัญหาการกัดเซาะตล่ิงและชายฝ่ัง 
  (6) การบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน 
 1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี  
  โครงสร้างแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี  
 วิสัยทัศน์ 
  “เมืองเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และเมืองน่าอยู่ น่ากิน น่าเท่ียว ระดับประเทศ” 
 พันธกิจ 
  1.เสริมสร้างขีดความสามารถของจังหวัดรองรับการแข่งขัน รองรับการพัฒนาตามทิศ
ทางการพัฒนาประเทศไทยท่ีมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
  2. เสริมสร้างความพร้อมของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวที่เข้มแข็ง เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
และ สร้างรายได้สู่ชุมชน สร้างงาน อาชีพแก่ประชาชน สร้างเศรษฐกิจจังหวัด 
  3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าหน้าแบบ
ครบวงจรให้มี ศักยภาพในการผลิตท่ีมีคุณภาพ 
  4.เสริมสร้างสังคมคุณภาพ ให้มีสุขภาวะ เรียนรู้ และปรับตัวได้อย่างมีศักยภาพในการ
จัดการตนเองเป็นชุมชนพอเพียง ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต เป็นชุมชนปลอดภัย อบอุ่นน่าอยู่ 
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  5.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมและการบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 
  6.พัฒนาโครงสร้างคมนาคม และระบบโลจิสติกส์รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม  
ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต 
  7.พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัย ธรรมาภิบาล พัฒนาขีด
สมรรถนะบุคลากรภาครัฐทุกระดับให้มีความพร้อมรองรับยุทธศาสตร์จังหวัด และทิ ศทางการพัฒนา
ประเทศ 
 เป้าประสงค์รวม (Ultimate Gqal) 
  1.ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉล่ียระดับจังหวัด จังหวัดในด้านการเกษตร การท่องเท่ียว การค้า
การลงทุน เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
  2.การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น บริการทางสังคมมีคุณภาพการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างท่ัวถึงท้ังจังหวัด ความเล่ือมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมลดลง 
  3.ประชาชนมีคุณภาพ มีวิถีชีวิตเรียบง่าย ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานใน
การด าเนินชีวิต มีความสุข มีขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้สูง 
  4.จังหวัดเพชรบุรีสามารถรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม ขับเคล่ือนสู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม มีขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศประสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ าให้สมดุล 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
 1.การพัฒนาความมั่นคงมั่งค่ังด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียว การค้า การบริการและ
การเกษตรแบบครบวงจร 

2.การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์
พระราชา 
 3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน 
เป้าประสงค์ (Gqal) 

1.เพชรบุรีมีความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ มีการกระจายรายได้สู่ชุมชน ประชาชนมีอาชีพและ
รายได้ท่ีมั่นคง เศรษฐกิจฐานชุมชนเข้มแข็ง 

2.การคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์จังหวัด สะดวก ปลอดภัย เช่ือมโยงอย่างเป็นระบบ 
รองรับการค้า การเกษตร การท่องเท่ียว และการพัฒนา 

3.อุตสาหกรรการท่องเท่ียวที่มีความเข้มแข็ง ครบวงจร เช่ือมโยงระหว่างจังหวัด กลุ่มจังหวัด 
ยกระดับสู่ภูมิภาค อาเซียน และนานาชาติ  

4.ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐานการส่งออก สินค้าทางการเกษตร
สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัด สร้างงาน อาชีพ และรายได้แก่ชุมชน ประชาชน 
 5.ภาครัฐมีความพร้อมในการหมุนเสริมการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ 4.0 
 6.เพชรบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ คนสุขภาพดี ปัญหาความไม่ปลอดภัย ปัญหาสังคมของจังหวัด ในทุก
ด้านลดลงอย่างต่อเนื่องจนผ่านเกณฑ์มาตรฐานและเป้าหมายการพัฒนาของประเทศ 
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7.เพชรบุรี เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ ประชาชน ชุมชนต่ืนตัวต่อการเปล่ียนแปลง จังหวัดเพชรบุรีมี
ความพร้อมในการเป็นเมืองท่ีพอเพียงของประเทศ 

8.หมู่บ้านมีศักยภาพในการพึ่งตนเองสูง ประชาชนมีวิถีชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ท่ีเข้มแข็งเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

9.องค์กรภาครัฐมีสมรรถนะสูง บุคลากรมีคุณภาพ การบริหารจัดการมีธรรมาภิบาล การบริหาร
ขององค์กรภาครัฐและประสิทธิภาพในการขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัดสู่สากล 

10.พื้นท่ีป่าเพิ่มมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ ปัญหาภัยทางธรรมชาติลดลง 
อย่างต่อเนื่อง 

11.จังหวัดเพชรบุรีมีดิน น้ า ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาการเกษตร
คุณภาพ 

12.การบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติมีประสิทธิภาพ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมจนสามารถลด
ปัญหาได้อย่างต่อเนื่อง 
 13.จัดหวัดเพชรบุรีมีส่ิงแวดล้อมท่ีดี สามารถจัดการปัญหาทางส่ิงแวดล้อมได้ท่ัวทุกพื้นท่ี 
 14.จังหวัดเพชรบุรีมีศักยภาพทางพลังงาน สามารถจัดการพลังงานเพื่อลดต้นทุนทางการเกษตร
และหนุนเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิติท่ีดีแก่ประชาชน 
กลยุทธ์ (Strategy) 

1.ยกระดับการค้าการลงทุน การบริการของจังหวัดรองรับการเติบโตของเมือง การประชาคม
อาเซียนและการขยายตัวของเมืองหลวง และปริมณฑล 

2.พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน และสาธารณูปโภคของจังหวัด รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการ
พัฒนาการเมือง 
 3.พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวที่เข้มแข็ง มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์ และแข่งขันได้ 
 4.พัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร เช่ือมโยงอุตสาหกรรมการเกษตร และการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 

5.พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองรองรับการท่องเท่ียว การเช่ือมโยงเมืองกับนานาชาติ และการเติบโตสู่
ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
 6.พัฒนาบริการแห่งรัฐรองรับการขับเคล่ือนโมเดลเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 และรองรับสังคมดิจิทัล 
 7.พัฒนาชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเอง และส่งเสริมการสร้างและขยายระบบสวัสดิการชุมชน ทุกชุมชน
สวัสดิการสังคมเพื่อร่วมสร้างสังคมเมืองเพชรบุรีน่าอยู่ พึ่งตนเองได้ 

8.เสริมสร้างความพร้อมของจังหวัดให้มีศักยภาพในการเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้พร้อมรับการ
เปล่ียนแปลงก้าวสู่สากล 

9.เสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยด้วยกลไกลชุมชน หมู่บ้าน และการบูรณาการ
ภาครัฐ เพื่อความมั่นคงของพื้นท่ีแบบเข้มข้น และทันสมัย 

10. พัฒนาบริการรัฐลดความเหล่ือมล้ าทางสังคม เพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติการเชิงรุกของภารกิจ
แห่งรัฐท่ัวทุกพื้นท่ี 

11. สร้างเมืองแห่งสุภาวะท่ีเข้มแข็ง เพื่อประชาชนสุขภาพดี และอยู่ดีมีสุขด้านกลไกชุมชน และ
ความฉลาดรู้ของตนอย่างเท่ากัน 



    

                                                    
  

D:\POLICY-PLAN\ทัย\งานแผนอบต.สามพระยา\แผน 5 ปี\แผน66-70\ลงเวบไซต์\ส่วนที่ 2.doc หนา้ 22 
 

12. ส่งเสริมธรรมาภิบาลในหน่วยงานรัฐท่ีมีความเข้มแข็ง และสร้างสรรค์สังคมเพชรบุรีท่ีซื่อตรง
โปร่งใส 

13. พัฒนากระบวนการจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้
ยั่งยืนตลอดท้ังต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า 

14. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสาธารณภัยให้มีมารตราฐาน รองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
และการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน 

15. พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่ สะอาด ร่มรื่น ด้วยธรรมชาติ และการจัดการในระดับ
สากล 

16. ส่งเสริมการจัดการพลังงานท่ียั่งยืน และการใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่ารองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจและการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และการเป็นมิตรกัลป์ส่ิงแวดล้อม 

 
 
1.3.4 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี  

(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม และการรักษาความ

เรียบร้อย 
(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมเศรษฐกิจ

พอเพียง และการท่องเท่ียว 
(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดล้อม 
(6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(7) ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการท่ีดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเพชรบุรี  

 (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
(2) ยุทธศาสตร์การด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม และการรักษาความสงบ

เรียบร้อย 
(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมเศรษฐกิจ

พอเพียง และการท่องเท่ียว 
(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 
(6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
(7) ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการท่ีดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสามพระยา 
 

2.1 วิสัยทัศน์ 
ต าบลสามพระยาน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการที่ดี สร้างการมีส่วนร่วม ประชาชนอยู่ดีมีสุข 

  2.2 พันธกิจ 
 1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐาน และเพียงพอ
ต่อความต้องการของประชาชน 
 2) จัดหาแหล่งน้้าเพื่อการเกษตรให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
 3) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา และการสาธารณสุขให้ท่ัวถึง 
 4) ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิต และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการพึ่งตนเองแบบยั่งยืน 
 5) พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
 6) ส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรม การท่องเท่ียว และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
2.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 1) เพื่อให้ชุมชนมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และเพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน 
 2) เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้้าในการกักเก็บน้้าท่ีเพียงพอต่อการท้าการเกษตร 
 3) เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และได้รับการคุ้มครองทางสังคม 
 4) เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ และรายได้ท่ีเพียงพอต่อการด้ารงชีวิตประจ้าวัน 
 5) เพื่อสนับสนุนสืบสานวัฒนธรรมประเพณี 
 6) เพื่อดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
 

2.4 ยุทธศาสตร์ 
                 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบ

เรียบร้อย 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการ

ท่องเท่ียว 
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการท่ีดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 
 

2.5 เป้าประสงค์ 
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1)  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐานและเพียงพอ
ต่อความต้องการ ของประชาชน 

2) ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและดูแลผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมให้ได้รับบริการและสวัสดิการ 

3) ประชาชนมีความสามัคคีสามารถป้องกันและรับมือจากสาธารณภัยต่าง ๆ  ได้ท้ังปัญหายา
เสพติดและความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

            4) ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิต และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการพึ่งตนเองแบบยั่งยืน ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5) ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
มากขึ้น 

                 6) ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในวันส าคัญทางศาสนาและร่วมอนุรักษ์ฟืน้ฟู รักษาวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7) พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

 
2.6 ตัวชี้วัด 

1)  จ านวนโครงการด้านโครงสร้างพืน้ฐานในด้านต่างๆ ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีข้ึน
ในแต่ละปี  

2)  คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นของประชาชน ได้รับการบริการสาธารณะด้านต่างๆจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

3) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล มีความรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา 
          4)  ความพึงพอใจของประชาชนในการได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
 

2.7  ค่าเป้าหมาย 
   1) หมู่บ้านมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ีได้มาตรฐาน และ

เพียงพอต่อ ความต้องการของประชาชน 
             2) ประชาชนมีแหล่งน้ าในการกักเก็บน้ าท่ีเพียงพอต่อการท าการเกษตร 
             3) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และได้รับการคุ้มครองทางสังคม 
                      4). ประชาชนมีอาชีพและรายได้ท่ีเพียงพอต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน 
                      5) วัฒนธรรมประเพณีได้รับการสืบสาน 

        6) ทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล้อมมีความสมบูรณ์ 
. 

  2.8 กลยุทธ์  

   1) สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
        2) พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภค และท าการเกษตร 
        3) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข และการกีฬา 
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        4) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

        5) ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน   
        6) ป้องกัน บ าบัด ฟื้นฟู ติดตามและช่วยเหลือเกี่ยวกับยาเสพติด 
        7) สนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

        8) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และสร้างเครือข่าย
ประชาธิปไตย 

        9) พัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร ด้านการท่องเท่ียว  
      10) อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
      11) อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      12) ส่งเสริมให้ประชาชนน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต  
      13) พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างท่ัวถึง   

      14) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 

2.9 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสามพระยา เป็นแผนพัฒนาระยะ

กลางท่ีเป้าหมาย ในระดับนโยบายในภาพกว้าง ซึ่งเป็นแผนท่ีมีความยืดหยุ่นต่อความเปล่ียนแปลงของ
สภาวะแวดล้อมภายนอกในกระบวนการจัดท าได้มีการเช่ือมความพร้อมของเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องในการ
ปรับปรุง ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในการพัฒนาต่อไป ดังนี้ 

1) พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความปลอดภัย โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน    
ท่ีจ าเป็นเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 

2) พัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมส าคัญทางศาสนา อนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเองตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4) ก าจัดขยะมูลฝอยส่ิงปฏิกูลและมลภาวะส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างมีระบบและมี 
ความยั่งยืน 
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    2.10 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม   

             ดังนี้ 
 
 
 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   

เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

วิสัยทัศน์ 
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ความเชื่องโยงของยุทธศาสตร์การพัฒนาระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลสามพระยา กับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเพชรบุรี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลสามพระยา 
เช่ือมโยง ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ขององค์การบริหารส่วนต าบล       
สามพระยา 
เช่ือมโยง ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การด้านการส่งเสริมการศึกษา และคุณภาพชีวิต 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ขององค์การบริหารส่วนต าบลสามพระยา 
เช่ือมโยง ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความ

สงบเรียบร้อย 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว ขององค์การบริหารส่วนต าบลสามพระยา 
เช่ือมโยง ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน          

พาณิชยกรรมเศรษฐกิจ พอเพียง และการท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนต าบลสามพระยา 
เช่ือมโยง ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 6 ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสามพระยา 
เช่ือมโยง ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 7 ด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ขององค์การบริหารส่วนต าบลสามพระยา 
เช่ือมโยง ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วน

ร่วมของประชาชน 
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
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  3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปล่ียนแปลง
ท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

จุดแข็ง(Strengths:S) 
1.ผู้บริหารมีการ มอบอ านาจการบริหารจัดการ  อ านาจการตัดสินใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
2.มีการแบ่งส่วนราชการท่ีชัดเจน 
3.มีการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 
4.มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานท่ีทันสมัย 
5.มีการประสานความร่วมมือระหว่างหนว่ยงานภายในองค์กร 

จุดอ่อน(Weaknesses:W) 
1.งบประมาณไม่เพียงพอในการแกไ้ขปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างท่ัวถึง 
2.ระบบฐานข้อมูลขององค์การบริหารส่วนต าบลยังไม่สมบูรณ์ การจัดเก็บข้อมูลยังไม่ครบถ้วน 

  3.องค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองท าให้การติดต่อราชการของหน่วยงานมีความ          
ล่าช้า 

4.บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในระบบการบริหาร        
สมัยใหม ่ท่ีมีเทคนิค และเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเกี่ยวข้อง 

5.ขาดการบริหารจัดการขยะอย่างมีระบบ 
โอกาส(Opportunities:O) 

1.พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นโดยหน่วยงานของส่วนราชการส่วนกลางและส่วนราชการภูมิภาค ส่งเสริม
และสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  2.ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสามพระยา  มีหน่วยงานราชการท่ีหลากหลายสาขา และ      
      พร้อม ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน/การให้บริการประชาชน 

3.พื้นท่ีมีการขยายสู่ความเป็นเมืองสูง สามารถเพิ่มการจัดเก็บรายได้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด(Threats:T) 

1.สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ ในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
2.การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานมีความซับซ้อน 
3.สภาพภูมิประเทศพื้นท่ีต าบล 
4.พื้นท่ีขยายสู่ความเป็นเมืองประชากรแฝงเพิ่มข้ึนจากสถานศีกษา ปัญหาขยะส่ิงแวดล้อมเพิ่มมาก
ขึ้น งบประมาณเงินอุดหนุนค่ารายหัวจากรัฐอุดหนุนมาไม่เพียงพอ 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสามพระยานั้น  ได้ท าการประเมิน
สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 ประชาชนต้องการเส้นทางในการสัญจรไป – มา เพิ่มมากขึ้น     

          1.2 ไฟฟ้าส่องสว่างทางและท่ีสาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพื้นท่ีได้ท้ังหมด  
     1.3 รางระบายน้ ายังไม่เพียงพอ เกิดการอุดตันท าให้มีน้ าขังเป็นบางจุด 

          1.4 แหล่งน้ าในการเกษตรไม่พอเพียงในช่วงฤดูแล้งและน้ าประปาส าหรับอุปโภค-บริโภคและยังไม่ได้ 
   มาตรฐาน 

  2. ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
   2.1 การศึกษาส่ือการเรียนการสอนยังไม่พอเพียง เด็กนักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงกว่าขั้น 
  พื้นฐาน และขาดงบประมาณในการศึกษา ครอบครัวยากจน  
   2.2 เยาวชนและวัยรุ่นติดเกมส์ บุหรี่ เหล้า ยาเสพติด และท้องก่อนวัยอันสมควร   
    2.3 ประชาชนไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการออกก าลังกายและการดูแลสุขภาพของตัวเอง 

 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    3.1 การจราจรบนถนนมีเพิ่มมากขึ้นอาจท าให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ 
    3.2 เกิดสาธารณภัยข้ึนบ่อยครั้งท าให้ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย 

 4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
  4.1 ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพอย่าง  
เข้มแข็งและขาดแหล่งเงินลงทุนในการท ากิจการและประกอบอาชีพ 

    4.2 ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ า เนื่องจากต้องผ่านพ่อค้าแม่ค้าคนกลาง 

  5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
   5.1 ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะในชุมชน 

    5.2 ประชาชนขาดจิตส านึกในการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 

  6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
  6.1 การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  จารีต ประเพณีถูกสังคมสมัยใหม่ค่อยๆเปล่ียนแปลงไปและไม่ค่อยมีผู้
สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  7. ด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน  
   7.1 ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานตรงตรงตามต าแหน่ง 
   7.2 ขาดอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน  
   7.3 ประชาชนไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 


